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P 2017/302القرار التنفیذي الصادر عن المفوضیة األوروبیة (االتحاد األوروبي) رقم  

 2017فبرایر  15بتاریخ 
 EU/75/2010) بموجب التوجیھ رقم BATبشأن تحدید االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة (

 للبرلمان األوروبي والمجلس بشأن التربیة المكثَّفة للدواجن أو الخنازیر
 C(2017) 688)(الُمبلَّغ بالوثیقة رقم 

 (نص ذو صلة في المنطقة االقتصادیة األوروبیة)

 إن المفوضیة األوروبیة،
مة لعمل االتحاد األوروبي،  مراعاة منھا للمعاھدة المنّظِ

بشأن  2010نوفمبر  24الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاریخ  EU/75/2010رقم  وإذ تأخذ في االعتبار التوجیھ
 ) منھ.5( 13، وال سیما المادة 1االنبعاثات الصناعیة (المكافحة المتكاملة للتلوث والتحكم بھ)

 حیث أن:

عند وضع شروط منح تراخیص ) تُعد المرجع الذي یعتد بھ BATاالستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة ( )1(
وأنھ یتعین على السلطات المختصة  EU/75/2010التشغیل للمحطات المشمولة بالفصل الثاني من التوجیھ رقم 

ً حدیة لالنبعاثات التي، في ظروف التشغیل العادیة، تكفل أال تتجاوز مستویات االنبعاثات المرتبطة  أن تحدد قیما
 ).BATبأفضل التقنیات المتاحة على النحو الذي جرى طرحھ في االستنتاجات المتعلقة بتلك التقنیات (

الدول األعضاء، وقطاع الصناعات المعنیة، والمنظمات غیر الحكومیة التي ترّوج  المنتدى المؤلف من ممثلي )2(
، قدم رأیھ للمفوضیة بشأن محتوى 22011مایو 16لحمایة البیئة، والذي تأسس بقرار المفوضیة الصادر بتاریخ 

 19نازیر، وذلك في الوثیقة المرجعیة المقترحة ألفضل التقنیات المتاحة بشأن التربیة المكثفة للدواجن أو الخ
 . وھذا الرأي متاح للجمھور.2015أكتوبر 

االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة الواردة في المرفق بھذا القرار ھي العنصر الرئیسي في الوثیقة  )3(
 المرجعیة المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة.

) من التوجیھ رقم 1( 75رأي اللجنة التي أنشئت بموجب المادة التدابیر المنصوص علیھا في ھذا القرار تتوافق مع  )4(
75/2010/EU، 

 قد اعتمدت ھذا القرار:

 1المادة  
 تُعتمد االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة بشأن التربیة المكثَّفة للدواجن أو الخنازیر، على النحو الُمبیَّن في المرفق.

 

 2المادة 
 إلى الدول األعضاء.یُوجھ ھذا القرار 

 2017فبرایر  15ُحرر في بروكسل، في 

 نیابة عن المفوضیة 
 كارمینو فیال 
 عضو المفوضیة 

 
 
                                                 

1 OJ L 334 ،17.12.2010 17 الصفحة. 
2 OJ C 146 ،17.05.2011 3 الصفحة. 
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 المرفق
 

 االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة بشأن التربیة المكثَّفة للدواجن أو الخنازیر
 

 النطاق
 

للتوجیھ رقم  1من المرفق  6-6المتاحة األنشطة التالیة المحددة في القسم تشمل ھذه االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات 
75/2010/EU:وتحدیداً ما یلي ، 

 

 . التربیة المكثَّفة للدواجن أو الخنازیر:6.6
 

 مكان مخصص للدواجن، أو 40 000مع أكثر من  (أ)
 كغ)، أو 30مكان مخصص إلنتاج الخنازیر (أكثر من  2 000مع أكثر من  (ب)

 مكان مخصص للخنزیرات. 750مع أكثر من  ج)(
 

 وتشمل ھذه االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة، على وجھ الخصوص، العملیات واألنشطة الزراعیة التالیة:
 

 اإلدارة التغذویة للدواجن والخنازیر؛ •
 إعداد عملیة التغذیة (الطحن والخلط والتخزین)؛ •
 ازیر؛تربیة (إیواء) الدواجن والخن •
 جمع السماد وتخزینھ؛ •
 تجھیز السماد؛ •
 نشر سماد األرض؛ •
 تخزین الحیوانات المیتة. •

 

 وال تتناول ھذه االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة أي من العملیات أو األنشطة التالیة:
 

التقنیات المتاحة المسالخ والصناعات التخلص من الحیوانات المیتة؛ وقد یشمل ذلك فیما یخص االستنتاجات المتعلقة بأفضل  •
 الخاصة بالمنتجات الحیوانیة الثانویة.

 

وتشمل االستنتاجات األخرى المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة وغیرھا من الوثائق المرجعیة ذات الصلة باألنشطة المشمولة 
 بھذه االستنتاجات ما یلي:

 

 النشاط الوثائق المرجعیة

 السمادترمید  حرق النفایات 

 التسمید والھضم الالھوائي للسماد صناعات معالجة النفایات

 رصد االنبعاثات في الھواء والماء IED (ROM)رصد االنبعاثات من منشآت 

 االقتصادات وآثارھا التقنیة المترتبة عبر وسائط اإلعالم االقتصادات وآثارھا المترتبة عبر وسائط اإلعالم
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 تخزین المواد ومناولتھا التخزیناالنبعاثات الناجمة عن 

 الجوانب العامة لكفاءة الطاقة كفاءة الطاقة 

 إنتاج األعالف صناعات األغذیة والمشروبات واأللبان

 
وفي الحاالت التي تتناول فیھا ھذه االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة تخزین السماد ونشر سماد األرض، فإن ذلك 

المتعلقة بحمایة المیاه من التلوث الناجم عن النترات  676/91/3EECباألحكام الواردة في توجیھ المجلس برقم ال یخل 
 الناتج عن المصادر الزراعیة.

 
وفي الحاالت التي تتناول فیھا ھذه االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة تخزین جثث الحیوانات والتخلص منھا 

 2009/10694نشر سماد األرض، فإن ذلك ال یخل باألحكام الواردة في الئحة المفوضیة األوروبیة رقم ومعالجة السماد و
 والتي تضع القواعد الصحیة المرتبطة بالمنتجات الحیوانیة الثانویة والمنتجات المشتقة منھا غیر الُمعدة لالستھالك البشري.

 
لمتاحة دون المس بغیرھا من التشریعات ذات الصلة، وما یتعلق منھا، وتنطبق ھذه االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات ا

 على سبیل المثال، برعایة الحیوان.

 

 التعاریف
 

 ألغراض االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة ھذه، یُؤخذ بالتعاریف التالیة.

 

 التعریف التعبیر المستخدم

أو الماء مما یتیح للحیوان تنظیم استھالكھ الذاتي منھا وفقاً  توفیر االنتفاع المجاني بالعلف رھن المشیئة
 الحتیاجاتھ البیولوجیة.

 الحیّز المتاح لكل حیوان في إطار نظام إسكاني مع مراعاة سعة المصنع القصوى. مكان إیواء الحیوان

 الحراثة للصیانة 
محصول السنة السابقة أي أسلوب من األسالیب المعتمدة في زراعة التربة یترك بقایا من 

(مثل سویقات الذرة أو جذامة القمح) في الحقول قبل زراعة المحاصیل التالیة وبعدھا، وذلك 
 للحد من انجراف التربة وانسیابھا السطحي.

 مزرعة لیست بجدیدة. مزرعة قائمة

 مصنع لیس بجدید. مصنع قائم

 EU/75/2010التوجیھ رقم ) من 3(3منشاة على النحو المحدد في المادة  مزرعة
 تُربى فیھا الخنازیر أو الدواجن. 

 سماد سائل و/أو سماد صلب سماد

مزرعة یُسمح بإنشائھا للمرة األولى عقب نشر ھذه االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات  مزرعة جدیدة
 المتاحة أو استبدال كامل لمزرعة عقب نشر ھذه االستنتاجات.

 مصنع جدید
مصنع یُسمح بإنشائھ للمرة األولى في موقع المزرعة عقب نشر االستنتاجات المتعلقة  

بأفضل التقنیات المتاحة ھذه أو استبدال كامل لمصنع قائم على األسس الحالیة عقب نشر ھذه 
 االستنتاجات.

                                                 
3 OJ L 375 ،31.12.1991  1الصفحة. 
4 OJ L 300 ،14.11.2009  1الصفحة. 
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 التعریف التعبیر المستخدم

 مصنع
خزین السماد جزء من مزرعة تُنفذ فیھ إحدى العملیات أو األنشطة التالیة: إیواء الحیوانات وت

ن المصنع من مبنى (أو مرفق) واحد و/أو من المعدات ومعالجة السماد.  ویتكوَّ
 الالزمة إلجراء العملیات أو االضطالع باألنشطة.

 مستقبالت حساسة

 منطقة بحاجة إلى حمایة خاصة من اإلزعاج، على غرار: 

 المناطق السكنیة.

المدارس أو مراكز الرعایة النھاریة أو المناطق التي تقام فیھا األنشطة البشریة (مثل 
 المناطق الترفیھیة أو المستشفیات أو دور رعایة المسنین).

 األنظمة البیئیة الحساسة/الموائل.

 سماد سائل
البراز والبول مختلطان أو غیر مختلطین ببعض مواد المھاد وبعض الماء لتشكیل سماد سائل 

٪ وتتدفق بفعل الجاذبیة وھناك إمكانیة 10قرابة یحتوي على مواد جافة تصل نسبتھا إلى 
 لضخھا.

البراز أو مخلفات الحیوانات والبول مختلطین أو غیر مختلطین بمواد المھاد التي ال تتدفق  سماد صلب
 بفعل الجاذبیة والتي ال یمكن ضخھا.

البوریك، الذي یتحلل بسھولة ) ومركباتھ، بما في ذلك حمض N-4NHالنتروجین األمیني ( النتروجین األمیني الكلي
 .N-4NHإلى 

، )N-4NH، األمونیا الحرة واألمونیوم (Nیشمل النیتروجین الكلي، ویُعبَّر عنھ بالرمز  النتروجین الكلي
 ، ومركبات النتروجین العضوي.)N-3NO، والنترات ()N-2NOوالنتریت (

منھ بفعل العملیات األیضیة للحیوان عن طریق البول النتروجین الكلي الذي یجري التخلص  النتروجین الكلي المفرز
 والبراز.

، جمیع مركبات الفوسفور غیر العضویة 5O2Pیشمل الفوسفور الكلي، ویُعبَّر عنھ بالصیغة  الفوسفور الكلي
 والعضویة، المذابة أو المتحدة في شكل جسیمات.

بفعل العملیات األیضیة للحیوان عن طریق البول  الفوسفور الكلي الذي یجري التخلص منھ الفوسفور الكلي المفرز
 والبراز.

 میاه الصرف
عادة ما یختلط الجریان السطحي لمیاه األمطار مع السماد والمیاه الناجمة عن تنظیف 
األسطح (مثل األرضیات) والمعدات، والمیاه الناجمة عن تشغیل أنظمة تنقیة الھواء. وقد 

 سخة.یشار إلى ذلك أیضاً بالمیاه المت

 

 تعاریف لفئات معینة من الحیوانات 
 

 التعریف التعبیر المستخدم

 مخزون األبوین (ذكوراً وإناثاً) الُمحتفظ بھ لوضع بیض التفریخ. المربون

 الدجاج المربى إلنتاج اللحوم.  الدجاج الالحم

 من أجل إنتاج الدجاج الالحم.مخزون األبوین (ذكوراً وإناثاً) الُمحتفظ بھ لوضع البیض  مربو الدجاج الالحم

 الخنزیرات في الفترة الممتدة من قرابة الوالدة إلى فطام الخنانیص. تخنیص الخنزیرات

نة  الخنازیر الُمسمَّ
كغ للذبح أو للخدمات األولیة.  30عادة ما تُربى خنازیر اإلنتاج ذات الوزن الحي البالغ  

وتشمل ھذه الفئة الُمسمنین والقائمین على األعمال الختامیة والخنزیرات الصغیرات التي لم تتم 
 خدمتھا.

 الخنزیرات الحوامل، بما في ذلك صغیرات الخنزیرات. حمل الخنزیرات
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 التعریف التعبیر المستخدم

 أسبوعاً. 20إلى  16نمو الدجاجات إلنتاج البیض بعدما تبلغ من العمر من  البیاضةالدجاجات 

 جاھزیة الخنزیرات للخدمة وقبل الحمل. تزاوج الخنزیرات

 حیوان من الفصیلة الخنزیریة من أي عمر، یُحتفظ بھ للتكاثر أو التسمین. الخنزیر

 الخنازیر من الوالدة إلى الفطام. الخنانیص

 الدواجن
تُربى الطیور (الدجاج) والدیوك الرومیة والطیور الغینیة والبط واألوز والسمان والحمام 
والدراج والحجالن أو وتؤسر للتكاثر أو إنتاج اللحوم أو البیض لالستھالك أو إلعادة تجھیز 

 إمدادات الطرائد.

 الفراخ

لفرخة دجاجة وضع صغار الدجاج تحت سن وضع البیض. عندما تُربى إلنتاج البیض، تصبح ا
أسبوعاً. وعند تربیة  20أسبوعاً إلى  16عندما تبدأ بوضع البیض في الفترة الممتدة من عمر 

ف صغار الدجاج من اإلناث والذكور بوصفھا فراخاً حتى تبلغ من العمر  الدجاج للتكاثر، تُعرَّ
 أسبوعاً. 20

 زاوج فالحمل فالوالدة.إناث الخنازیر في فترات التربیة الممتدة من الت  الخنزیرات

تُربى صغار الخنازیر من الفطام حتى التسمین، وعادة ما تُربى من وزنھا الحي البالغ من قرابة  الخنانیص المفطومة 
 كغ. 30كغ إلى  8
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 اعتبارات عامة
 

التقنیات المدرجة والوارد وصفھا في ھذه االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة لیست توجیھیة وال حصریة. وقد 
 لحمایة البیئة.تستعمل تقنیات أخرى لتؤمن على األقل مستوى مكافئ 

 
 اجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة قابلة للتطبیق عموماً.وما لم ینص خالفاً لذلك، فإن االستنت

 
ً لذلك، ) فیما یتعلق BAT-AELsكما تشیر مستویات االنبعاثات المقترنة بأفضل التقنیات المتاحة ( وما لم ینص خالفا

للحیوان، وذلك فیما یتعلق باالنبعاثات في الھواء والواردة في ھذه االستنتاجات إلى كتلة المواد المنبعثة لكل مكان إسكان 
 بجمیع دورات تربیة الحیوان التي تُنفذ في سنة واحدة (أي كغ لكل مادة/مكان إسكان الحیوان/السنة).

 
وتشیر جمیع القیم المرتبطة بعملیات التركیز والتي یُعبَّر عنھا بوصفھا كتلة من مادة منبعثة لكل حجم في الھواء إلى ظروف 

 كیلوباسكال). 101.3كلفن، وبضغط قدره  273.15حرارة قیاسیة (غاز جاف بدرجة 
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 االستنتاجات العامة المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة 1
 

 3و  2تنطبق االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة الخاصة بقطاع محدد أو بعملیة محددة والمدرجة في القسمین  
 باإلضافة إلى ھذه االستنتاجات العامة.

 

 )EMSأنظمة إدارة البیئة ( 1.1
 

1 BAT.  من أجل االرتقاء باألداء البیئي العام للمزارع، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تنفیذ نظام إدارة
 لى أن یشمل ھذا النظام جمیع السمات التالیة:بیئیة والتقیّد بھ ع

 
 المشاركة في اإلدارة بما فیھا اإلدارة العلیا؛ .1
 قیام اإلدارة بتحدید سیاسة بیئیة تشمل التحسین المستمر ألداء المنشأة البیئي؛  .2
 تخطیط ووضع اإلجراءات واألھداف والغایات الالزمة على نحو مرتبط بالخطط المالیة واالستثمار؛ .3
 تنفیذ اإلجراءات مع إیالء اھتمام خاصة لما یلي:  .4

 الھیكل والمسؤولیة؛ (أ)
 التدریب والتوعیة والكفاءة؛ (ب)
 التواصل؛ (ج)
 إشراك الموظفین؛ (د)

 التوثیق؛ (ھـ)
 الرقابة الفعالة على العملیات؛ (و)
 برامج الصیانة؛ (ز)
 التأھب لمواجھة حاالت الطوارئ والتصرف إزاءھا؛ (ح)
 الحرص على االمتثال للتشریعات البیئیة. (ط)

 
 مراجعة األداء واتخاذ التدابیر التصحیحیة، مع إیالء اھتمام خاص لما یلي: .5

الرصد والقیاس (انظر أیضاً التقریر المرجعي لمركز البحوث المشترك بشأن رصد االنبعاثات الناجمة عن  (أ)
 ؛)IED –ROMمنشآت 

 لوقائیة؛اإلجراءات التصحیحیة وا (ب)
 صیانة السجالت؛ (ج)
إجراء مراجعة مستقلة (حیثما أمكن ذلك) داخلیة أو خارجیة من أجل تحدید ما إذا كان نظام إدارة البیئة  (د)

)EMS متوافقاً أم ال مع خطة الترتیبات وینفَّذ جیداً ویحظى بعنایة مستمرة؛ ( 

 
 ن استمراریة مالءمتھ وكفاءتھ وفعالیتھ؛استعراض اإلدارة العلیا لنظام إدارة البیئة وضما .6
 متابعة تطویر التكنولوجیات النظیفة؛ .7
النظر في اآلثار البیئیة المترتبة على احتمال إیقاف تشغیل المنشأة في مرحلة تصمیم مصنع جدید، وطوال فترة  .8

 تشغیلھا؛
دارة البیئیة ومراجعة الحسابات) على تطبیق المعاییر المرجعیة القطاعیة (مثل الوثیقة المرجعیة القطاعیة لنظام اإل .9

 أساس منتظم.

 
وفیما یتعلق تحدیداً بقطاع التربیة المكثفة للدواجن أو الخنازیر، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة أیضاً في إدماج السمات التالیة 

 في نظام إدارة البیئة:
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 )؛BAT 9تنفیذ خطة إدارة الضوضاء (انظر   .10
 ).BAT 12تنفیذ خطة إدارة الروائح (انظر  .11

 
 االعتبارات التقنیة ذات الصلة لقابلیة التطبیق

یرتبط النطاق (مثالً، مستوى التفاصیل) وطبیعة نظام إدارة البیئة (مثالً، قیاسي أو غیر قیاسي) بطبیعة المزرعة وحجمھا 
 ودرجة تعقیدھا ومستوى التأثیرات البیئیة التي قد تترتب علیھا.

 

 التدابیر التحضیریة الجیدة 1.2
 

2 BAT.  من أجل منع التأثیر البیئي أو الحد منھ واالرتقاء باألداء العام، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في
 استخدام جمیع التقنیات الواردة أدناه:

 قابلیة التطبیق التقنیة 

 (أ)

 الموقع المناسب للمصنع/المزرعة والترتیبات المكانیة الخاصة باألنشطة، من أجل القیام بما یلي:

 من نقل الحیوانات والمواد (بما في ذلك السماد)؛الحد  •
 ضمان مسافات كافیة من المستقبالت الحساسة التي تحتاج إلى الحمایة؛ •
 مراعاة الظروف المناخیة السائدة (مثل الریاح وتھّطل المطر)؛ •
 النظر في القدرة اإلنمائیة المحتملة للمزرعة في المستقبل؛ •
 منع تلوث المیاه.  •

ً على قد ال تنطبق عم وما
 المصانع/المزارع القائمة.

 (ب)

 تعلیم الموظفینوتدریبھم، ال سیما فیما یتعلق بما یلي:

اللوائح ذات الصلة، وتربیة الماشیة، وصحة الحیوان ورعایتھ، وإدارة السماد، وسالمة  •
 العمال؛

 نقل السماد ونشر سماد األرض؛ •
 تخطیط األنشطة؛ •
 التخطیط لحاالت الطوارئ وإدارتھا؛  •
 إصالح المعدات وصیانتھا. •

 ً  قابلة للتطبیق عموما

 (ج)

نبعاثات والحوادث غیر المتوقعة مثل تلوث المسطحات المائیة. الإعداد خطة طوارئ للتعامل مع ا
 وقد یشمل ذلك:

 مخطط للمزرعة یبیّن شبكات الصرف ومصادر المیاه/المخلفات السائلة؛ •
المحتملة (مثل الحرائق، والتسرب أو انھیار خطط العمل الالزمة للتصدي لبعض األحداث  •

مخازن السماد السائل، والجریان السطحي غیر المتحكم بھ ألكوام السماد، واالنسكابات 
 النفطیة)؛

المعدات المتاحة للتصدي لحوادث التلوث (مثل معدات سد المصارف األرضیة، وسد  •
 األخادید، وألواح الحثالة لالنسكابات النفطیة).

ً قابلة لل  تطبیق عموما

 (د)

 التحقق من الھیاكل والمعدات وإصالحھا وصیانتھا بانتظام، مثل:

 مخازن السماد السائل ألي إشارة تدل على حدوث تلف أو تدھور أو تسرب؛ •
 مضخات السماد السائل والخالطات وأجھزة الفصل وأجھزة الري؛ •
 شبكات اإلمداد بالمیاه واألعالف؛ •
 استشعار درجة الحرارة؛نظام التھویة وأجھزة  •
 الصوامع ومعدات النقل (مثل الصمامات واألنابیب)؛ •
 أنظمة تنقیة الھواء (مثالً، عن طریق عملیات التفتیش المنتظمة)؛ •

 ویمكن أن یشمل ذلك نظافة المزرعة ومكافحة اآلفات.

 ً  قابلة للتطبیق عموما

ً  تخفضھا.تخزین جثث الحیوانات بطریقة تمنع االنبعاثات أو  (ھـ)  قابلة للتطبیق عموما
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 اإلدارة التغذویة 1.3
 

3 BAT.  من أجل خفض النتروجین الكلي المفرز وبالتالي انبعاثات األمونیا مع تلبیة االحتیاجات الغذائیة
للحیوانات، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في صیاغة نظام غذائي واستراتیجیة تغذویة تشمالن إحدى التقنیات 

 مجموعة مناسبة منھا.الواردة أدناه أو 

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

قائم على  N-التقلیل من محتوى البروتین الخام باتباع نظام غذائي متوازن (أ)
ً  االحتیاجات من الطاقة واألحماض األمینیة القابلة للھضم.  قابلة للتطبیق عموما

المتطلبات المحددة التغذیة المتعددة المراحل مع وضع نظام غذائي متكیف مع  (ب)
ً  لفترة اإلنتاج.  قابلة للتطبیق عموما

إضافة كمیات ُمتحكم بھا من األحماض األمینیة األساسیة إلى نظام غذائي  (ج)
 منخفض البروتین الخام.

قد تكون قابلیة التطبیق مقیَّدة عندما ال تكون 
المواد الغذائیة المنخفضة البروتین متاحة 

حماض األمینیة وال تنطبق األ اقتصادیاً.
االصطناعیة على إنتاج الثروة الحیوانیة 

 العضویة.

استخدام مضافات التغذیة المسموح بھا والتي تُخفّض من النتروجین الكلي  (د)
ً  المفرز.  قابلة للتطبیق عموما

ویمكن الحصول على معلومات عن فعالیة تقنیات خفض انبعاثات األمونیا من اإلرشادات  .4.10.1 یرد وصف ھذه التقنیات في القسم )1(
 ف من آثار األمونیا'.األوروبیة أو الدولیة المعترف بھا مثل الوثیقة التوجیھیة للجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا بشأن 'خیارات التخفی

 
 النتروجین الكلي المفرز المرتبط بأفضل التقنیات المتاحة :1-1الجدول 

 فئة الحیوان معامل 
 النتروجین الكلي المفرز

 )2) (1المرتبط بأفضل التقنیات المتاحة ( 
 مفرز/مكان إسكان الحیوان/السنة)N (كغ

النیتروجین الكلي المفرز، 
 .Nیُعبَّر عنھ بالرمز 

 4.0 – 1.5 الخنانیص المفطومة

نة   13.0 – 7.0  الخنازیر الُمسمَّ

 30.0 – 17.0 الخنزیرات (بما في ذلك الخنانیص)

 0.8 – 0.4 الدجاج البیاض

 0.6 – 0.2 الدجاج الالحم 

 0.8 – 0.4 البط 

 )3( 2.3 - 1.0  الدیوك الرومیة 

 ) یمكن تحقیق الطرف األدنى من النطاق باستخدام مزیج من التقنیات.1(
 ) ال ینطبق النتروجین الكلي المفرز المرتبط بأفضل التقنیات المتاحة على الفراخ أو مربي الدواجن، فیما یتعلق بجمیع أنواع الدواجن.2(
 الرومیة الذكور.) یرتبط الطرف العلوي من النطاق بتربیة الدیوك 3(
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قد ال تنطبق مستویات النتروجین الكلي المفرز المقترن بأفضل التقنیات المتاحة على إنتاج  BAT 24یتمثل الرصد المرتبط 
 الثروة الحیوانیة العضویة وتربیة أنواع الدواجن غیر المشار إلیھا أعاله.

 

4 BAT.  تلبیة االحتیاجات الغذائیة للحیوانات، تتمثل أفضل من أجل خفض الفوسفور الكلي المفرز مع
التقنیات المتاحة في استخدام صیغة نظام غذائي واستراتیجیة تغذویة تشمالن إحدى التقنیات الواردة أدناه أو 

 مجموعة مناسبة منھا.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

المتطلبات المحددة  تغذیة متعددة المراحل مرفقة بصیغة نظام غذائي متكیفة مع (أ)
ً  لفترة اإلنتاج.  قابلة للتطبیق عموما

استخدام مضافات التغذیة المسموح بھا والتي تُخفض من الفوسفور الكلي المفرز  (ب)
 (مثل إنزیم الفیتاز).

قد ال ینطبق إنزیم الفیتاز في حالة إنتاج 
 الثروة الحیوانیة العضویة.

بل للھضم العالي لالستبدال الجزئي لمصادر استخدام الفوسفات غیر العضوي القا (ج)
 الفوسفات التقلیدیة في التغذیة.

ینطبق عموماً ضمن القیود المرتبطة بتوافر 
 الفوسفات غیر العضوي ذي الھضم العالي.

 .4.10.2 یرد وصف ھذه التقنیات في القسم )1(

 
 الفوسفور الكلي المفرز المرتبط بأفضل التقنیات المتاحة 2 -1 الجدول

 فئة الحیوان معامل 
الفوسفور الكلي المفرز المرتبط بأفضل التقنیات 

 )2) (1المتاحة (
)5O2P  مفرز/مكان إسكان الحیوان/السنة)كغ 

الفوسفور الكلي المفرز 
ویُعبَّر عنھ بصیغة 

5O2P. 

 2.2 – 1.2 الخنانیص المفطومة 

نة   5.4 – 3.5  الخنازیر الُمسمَّ

 15.0 – 9.0 الخنزیرات (بما في ذلك الخنانیص) 

 0.45 – 0.10 الدجاج البیاض 

 0.25 – 0.05 الدجاج الالحم 

 1.0 – 0.15 الدیوك الرومیة 

 ) یمكن تحقیق الطرف األدنى من النطاق باستخدام مجموعة من التقنیات.1(
 ) ال ینطبق الفوسفور الكلي المفرز المرتبط بأفضل التقنیات المتاحة على الفراخ أو مربي الدواجن، فیما یتعلق بجمیع أنواع الدواجن.2(

 
قد ال تنطبق مستویات الفوسفور الكلي المفرز المقترن بأفضل التقنیات المتاحة على  BAT 24یتمثل الرصد المرتبط في. 

 إنتاج الثروة الحیوانیة العضویة وتربیة أنواع الدواجن غیر المشار إلیھا أعاله.

 

 خدام المیاه بكفاءةاست 1.4
 

5 BAT.  من أجل استخدام المیاه بكفاءة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة مناسبة من
 التقنیات الواردة أدناه.
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 قابلیة التطبیق التقنیة 

ً  االحتفاظ بسجل استخدام المیاه. (أ)  قابلة للتطبیق عموما

ً قابلة  الكشف عن تسربات المیاه وإصالحھا. (ب)  للتطبیق عموما

ال تنطبق على مصانع الدواجن التي  استخدام أجھزة التنظیف ذات الضغط العالي لتنظیف أماكن إسكان الحیوانات ومعداتھا. (ج)
 تستخدم نظم التنظیف الجاف.

اختیار المعدات المناسبة واستخدامھا (مثل مشربو الحلمات، والمشربون المستدیرون،  (د)
ً  لفئة الحیوانات المحددة مع ضمان توافر المیاه (رھن المشیئة).وأحواض المیاه)   قابلة للتطبیق عموما

ً  التحقق من معایرة معدات میاه الشرب و(إذا لزم األمر) تعدیلھا بانتظام. (ھـ)  قابلة للتطبیق عموما

 إعادة استخدام میاه األمطار غیر الملوثة بوصفھا میاه تنظیف. (و)

مزارع القائمة قد ال تنطبق على ال
 بسبب ارتفاع التكالیف.

قد تكون قابلیة التطبیق مقیدة بمخاطر 
 األمن البیولوجي.

 

 االنبعاثات الناجمة عن میاه الصرف 1.5
 

6 BAT.   من أجل خفض تولید میاه الصرف، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة مناسبة
 من التقنیات الواردة أدناه.

 

 التطبیققابلیة  )1التقنیة ( 

ً  إبقاء مناطق الفناء المتسخة في أصغر مساحة ممكنة. (أ)  قابلة للتطبیق عموما

ً  التخفیف من استخدام المیاه إلى الحد األدنى. (ب)  قابلة للتطبیق عموما

 القائمة.قد ال تنطبق على المزارع  فصل میاه األمطار غیر الملوثة عن مجاري میاه الصرف التي تتطلب المعالجة. (ج)

 .4.1 یرد وصف ھذه التقنیة في القسم )1(

 

7 BAT.  من أجل خفض االنبعاثات الناجمة عن میاه الصرف في المیاه، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في
 إحدى التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة مناسبة منھا.استخدام 

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

ً  تفریغ میاه الصرف في حاویة مخصصة لذلك أو في مخزن للسماد السائل. (أ)  قابلة للتطبیق عموما

ً  معالجة میاه الصرف (ب)  قابلة للتطبیق عموما

المثال، نظام للري مثل توزیع میاه الصرف باستخدام، على سبیل  (ج)
 الرشاش أو جھاز الري المتنقل أو الصھریج أو الحاقن السري.

قد یكون التطبیق مقیداً نظراً إلى محدودیة توافر 
 األراضي المناسبة المتاخمة للمزرعة.

ال تنطبق إال على میاه الصرف ذات مستوى 
 التلوث المنخفض.



12 
 

 .4.1 یرد وصف ھذه التقنیات في القسم )1(

 

 استخدام الطاقة بكفاءة 1.6
 

8 BAT.  من أجل استخدام الطاقة بكفاءة في المزرعة، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة
 اه.مناسبة من التقنیات الواردة أدن

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 قد ال تنطبق على المصانع القائمة. نظم التدفئة/التبرید والتھویة ذات الكفاءة العالیة. (أ)

 (ب)
تحسین نظم التدفئة/التبرید والتھویة إلى حدھا األقصى 
وإدارتھا على النحو األمثل، ال سیما عند استخدام نظم 

 تنقیة الھواء.
ً قابلة للتطبیق   عموما

عزل جدران مساكن الحیوانات و/أو أرضیاتھا و/أو   (ج)
 أسقفھا.

وقد  قد ال تنطبق على المصانع التي تستخدم التھویة الطبیعیة.
 ال ینطبق العزل على المصانع القائمة بسبب القیود الھیكلیة.

ً  استخدام اإلضاءة الموفرة للطاقة.  (د)  قابلة للتطبیق عموما

 (ھـ)

المبادالت الحراریة. ویمكن استخدام أحد النظم استخدام 
 التالیة:
 ھواء؛-ھواء .1
 ماء؛-ھواء  .2
 أرض-ھواء .3

أرض إال عندما تتوافر مساحة -ال تنطبق المبادالت الحراریة ھواء
 متاحة نظراً إلى الحاجة إلى سطح واسع للتربة.

 استخدام المضخات الحراریة الستعادة الحرارة. (و)
المضخات الحراریة القائمة على استعادة الحرارة تظل قابلیة تطبیق 

األرضیة محدودة عند استخدام األنابیب األفقیة نظراً إلى الحاجة إلى 
 توافر مساحة واسعة.

استعادة الحرارة باستخدام أرضیة مضلعة ساخنة ومبردة   (ز)
 (نظام كومبیدك).

 ال تنطبق على مصانع الخنازیر.
إمكانیة تركیب خزان مغلق تحت األرض تعتمد قابلیة التطبیق على 

 للمیاه المتداولة.

 تطبیق التھویة الطبیعیة. (ح)

 ال تنطبق على المصانع المجھزة بنظام التھویة المركزیة.
 في مصانع الخنازیر، قد ال ینطبق ذلك على ما یلي:

 نظم اإلسكان المجھزة بأرضیات مضلعة في مناخات دافئة؛ -
المجھزة بأرضیات مضلعة أو بصنادیق مغطاة نظم اإلسكان غیر  -

 ومعزولة (مثل بیوت الكالب) في المناخات الباردة.
 في مصانع الدواجن، قد ال ینطبق ذلك على ما یلي:

 أثناء المرحلة األولیة من تربیة البط، بصرف النظر عن إنتاجھ؛ - 
 نظراً إلى الظروف المناخیة القاسیة.

 .4.2 في القسمیرد وصف ھذه التقنیات  )1(

 

 االنبعاثات الناجمة عن الضوضاء 1.7
 

9 BAT.  ،من أجل منع االنبعاثات الناجمة عن الضوضاء أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض تلك االنبعاثات
تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إعداد وتنفیذ خطة إلدارة الضوضاء، بوصفھا جزءاً من نظام إدارة البیئة (أنظر 

BAT 1(:تشمل العناصر التالیة ، 
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i.  الزمنیة المناسبة؛بروتوكول یتضمن التدابیر والجداول 
ii. بروتوكول إلجراء رصد للضوضاء؛ 
iii. بروتوكول للتصدي ألحداث محددة ناجمة عن الضوضاء؛ 
iv.  برنامج لخفض الضوضاء مصمم، على سبیل المثال، لتحدید مصدر (مصادر) الضوضاء، ورصد

خلص منھا االنبعاثات الناجمة عنھا، وتحدید خصائص المساھمات الناتجة عن مصادرھا، وتنفیذ تدابیر الت
 و/أو تدابیر الحد منھا؛

v.  استعراض الحوادث التاریخیة الناجمة عن الضوضاء ومعالجتھا ونشر المعرفة المرتبطة بوقوع الحوادث
 الناجمة عن الضوضاء.

 
 قابلیة التطبیق

إال على الحاالت التي یُتوقع أن یحدث فیھا إزعاجاً ناجماً عن الضوضاء في المستقبالت الحساسة و/أو  BAT 9 ال تنطبق
 التي جرى فیھا إثبات ذلك.

 

10 BAT.  ،من أجل منع االنبعاثات الناجمة عن الضوضاء أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض تلك االنبعاثات
 لمتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة مناسبة منھا.تتمثل أفضل التقنیات ا

 

 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

 (أ)
ضمان مسافات كافیة تفصل 
بین المصنع/المزرعة 

 والمستقبالت الحساسة.

في مرحلة التخطیط للمصنع/المزرعة، تُضمن 
مسافات كافیة تفصل بین المصنع/المزرعة 

الحساسة عن طریق تطبیق مسافات والمستقبالت 
 قیاسیة دنیا.

قد ال تنطبق عموماً على المصانع/المزارع 
 القائمة.

 موقع المعدات. (ب)

یمكن خفض مستویات الضوضاء عن طریق ما 
 یلي:

' زیادة المسافة الفاصلة بین جھازي اإلرسال 1'
واالستقبال (عن طریق نقل المعدات إلى أبعد 

 المستقبالت الحساسة)؛حد ممكن عملیاً عن 
' تقصیر أنابیب توصیل التغذیة إلى حدھا 2'

 األدنى؛

تحدید مواقع صنادیق التغذیة والصوامع ’ 3’
من أجل الحد من حركة المركبات في 

 المزرعة إلى حدھا األدنى.

في الحالة التي تكون فیھا المصانع 
قائمة، قد یصبح نقل المعدات مقیَّداً 

أو ارتفاع نظراً إلى ضیق المكان 
 التكالیف.
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 قابلیة التطبیق الوصف التقنیة 

 التدابیر التشغیلیة (ج)

تشمل التدابیر التشغیلیة ھذه تدابیر من قبیل 
 ما یلي:

' إغالق أبواب المبنى وفتحاتھ الرئیسیة، وال 1'
 سیما في أثناء فترة التغذیة، إن أمكن؛

تشغیل المعدات بمعرفة موظفین ذوي ’ 2’
 خبرات؛

وفي ' تجنب االضطالع بأنشطة صاخبة لیال 3'
 أثناء عطالت نھایة األسبوع، إن أمكن؛

إحكام التحكم بالضوضاء خالل عملیات ’ 4’
 الصیانة؛

تشغیل الناقالت والمثاقب المملوءة باألعالف، إن 
 أمكن؛

تقلیص المناطق المكشوفة في الھواء ’ 6'
الطلق إلى حدھا األدنى من أجل خفض 
الضوضاء الناجمة عن الجرارات 

 الكاشطة.

ً قابلة   للتطبیق عموما

 معدات منخفضة الضوضاء. (د)

 ویشمل ذلك معدات من قبیل ما یلي: 
' مراوح ذات كفاءة عالیة، عندما ال تكون 1'

 التھویة الطبیعیة ممكنة أو كافیة؛
 مضخات وضواغط؛’ 2’

' نظام تغذیة یخفف من محفزات ما قبل التغذیة 3'
(مثل القوادیس القابضة، والمغذیات السلبیة 

 المشیئة، والمغذیات المدمجة)؛ رھن

BAT 7 ال ینطبق إال على مصانع ’ 3’د
 الخنازیر.

ال تنطبق أجھزة التغذیة اإلضافیة السلبیة 
إال عندما تكون المعدات جدیدة أو یتم 
استبدالھا أو عندما ال تحتاج الحیوانات 

 تغذیة مقیدة.

 معدات التحكم بالضوضاء. (ھـ)

 تشمل ھذه المعدات ما یلي:
 ' مخفضات الضوضاء؛ 1'
 ' عزل االھتزازات؛ 2'
' إحاطة المعدات الشدیدة الجلبة (مثل  3'

 المطاحن وأجھزة النقل الھوائیة)؛
 أجھزة عزل الصوت في المباني.؛’ 4’

قد تُقیَّد قابلیة التطبیق نظراً إلى المتطلبات 
 المكانیة ومسائل الصحة والسالمة.

اء ال تنطبق على المواد الماصة للضوض
 والتي تعوق تنظیف المصنع بفعالیة.

یمكن خفض انتشار الضوضاء بوضع حواجز  خفض الضوضاء. (و)
 بین مصادر األصوات وملتقتیھا.

ً ألسباب  قد ال تكون قابلة للتطبیق عموما
 تتعلق باألمن البیولوجي.

 
 

 االنبعاثات الناجمة عن الغبار 1.8
 

11 BAT.  والصادرة من مساكن الحیوانات، تتمثل أفضل من أجل خفض االنبعاثات الناجمة عن الغبار
 التقنیات المتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة مناسبة منھا.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 
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 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 (أ)
خفض تكاثر الغبار داخل مباني إیواء الحیوانات. 
ولھذا الغرض، یمكن استخدام مجموعة من التقنیات 

  التالیة:

  

استخدام مواد خشنة للمھاد (مثل القش الطویل أو  .1
 ال ینطبق القش الطویل على النظم القائمة على السماد السائل. نشارة الخشب بدالً من القش المقطع)؛

إفراد الفضالت الطازجة باستخدام تقنیة المھاد  .2
ً  المنخفض الغبار (بالید، مثالً)؛  قابلة للتطبیق عموما

ً  المشیئة؛تطبیق التغذیة رھن  .3  قابلة للتطبیق عموما

رة  .4 استخدام أعالف رطبة أو أعالف مكوَّ
أو إضافة مواد خام زیتیة أو مواد مغلفة 

 في نظم التغذیة الجافة؛
 ً  قابلة للتطبیق عموما

تجھیز مخازن األعالف الجافة التي تُمأل ھوائیاً  .5
ً  بأجھزة فصل الغبار؛  قابلة للتطبیق عموما

التھویة وتشغیلھ بسرعة تصمیم نظام  .6
 ھواء منخفضة داخل مكان اإلیواء.

 وقد تكون قابلیة التطبیق محدودة العتبارات رعایة الحیوان.

خفض تركیز الغبار داخل مسكن الحیوان عن طریق  (ب)
  تطبیق إحدى التقنیات التالیة:

 

 تعفیر المیاه .1

باالنخفاض الحراري في قد تكون قابلیة التطبیق مقیَّدة بإحساس الحیوان 
أثناء التعفیر، وال سیما في المراحل الحساسة من حیاة الحیوان و/أو في 

 المناخات الباردة والرطبة.
وقد تكون قابلیة التطبیق ُمقیَّدة أیضاً بشأن نظم السماد الصلب في نھایة 

 فترة التربیة نظراً إلى ارتفاع انبعاثات األمونیا.

 رش الزیت؛ .2

إال على مصانع الدواجن التي تحتوي على طیور یزید عمرھا ال تنطبق 
یوماً. وقد تكون قابلیة التطبیق على المصانع الخاصة  21على قرابة 

بالدجاج البیاض محدودة بسبب الخطر الناجم عن تلوث المعدات 
 الموجودة في مكان إیواء الدجاج.

لدواجن القائمة ألسباب قد ال تنطبق على مصانع الخنازیر أو مصانع ا التأیّن . .3
 تقنیة و/أو اقتصادیة.

معالجة ھواء العادم باستخدام نظام تنقیة الھواء، من  (ج)
  قبیل ما یلي:

 

 

 

 

 

 

 ال تنطبق إال على المصانع المجھزة بنظام تھویة األنفاق. مصیدة المیاه؛ .1
 األنفاق.ال تنطبق إال على مزارع الدواجن المزودة بنظام تھویة  المرشح الجاف؛ .2
 جھاز تنقیة المیاه؛ .3

 قد ال تكون ھذه التقنیة قابلة للتطبیق عموماً بسبب ارتفاع تكالیف التنفیذ.

 ال تطبق إال على المصانع القائمة التي تستخدم نظام التھویة المركزیة.

 جھاز تنقیة األحماض الرطبة؛ .4
جھاز تنقیة أحیائي (أو مرشح تقطر  .5

 أحیائي)؛
الھواء على مرحلتین أو ثالث نظام تنقیة  .6

 مراحل؛

 المرشح الحیوي. .7

 ال تنطبق إال على المصانع التي تستخدم السماد السائل.
وھناك حاجة إلى مساحة كافیة خارج مكان إیواء الحیوان الستیعاب 

 حزم المرشحات.
 قد ال تكون ھذه التقنیة قابلة للتطبیق عموماً بسبب ارتفاع تكالیف التنفیذ.

 تنطبق إال على المصانع القائمة التي تستخدم نظام التھویة المركزیة.ال 

 .4.11و 4.3 یرد وصف ھذه التقنیات في القسمین )1(
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 انبعاثات الروائح 1.9
 

12 BAT.  من أجل منع انبعاثات الروائح الصادرة من المزارع أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض تلك
االنبعاثات، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في إعداد خطة إدارة الروائح وتنفیذھا واستعراضھا بانتظام، بوصفھا 

 ، والتي تشمل العناصر التالیة:)BAT 1جزءاً من نظام إدارة البیئة (انظر 
 

i. روتوكول یتضمن التدابیر والجداول الزمنیة المناسبة؛ب 
ii. بروتوكول تنفیذ خطة مراقبة الروائح؛ 
iii. بروتوكول التصرف إزاء اإلزعاج الناجم عن الروائح؛ 
iv.  برنامج منع الروائح وإزالتھا، مصمم، على سبیل المثال، لتحدید مصدر (مصادر) الروائح ورصد

 )، وتحدید مساھمات المصادر وتنفیذ تدابیر إزالتھا و/أو التخفیف منھا؛BAT 26 انبعاثاتھا (انظر
v.  استعراض األحداث التاریخیة الناجمة عن الروائح وتقدیم العالجات بشأنھا ونشر المعارف المرتبطة

 وقوعھا.ب
 

 BAT 26یتمثل الرصد المرتبط في 

 
 قابلیة التطبیق

BAT 12  ال تنطبق إال على الحاالت التي یُتوقع فیھا حدوث إزعاج بالرائحة في المستقبالت الحساسة و/أو یجري فیھا
 تثبیت ذلك.

 

13 BAT.   یقبل من أجل منع انبعاثات الروائح و/أو تأثیر الروائح الصادرة من المزارع أو، حیثما ال
 التطبیق، خفض تلك االنبعاثات، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 قد ال تنطبق عموماً على المزارع/المصانع القائمة. ضمان مسافات كافیة تفصل بین المزارع/المصانع والمستقبالت الحساسة. (أ)

 (ب)

استخدام نظام اإلیواء الذي یضع موضع التنفیذ إحدى المبادئ التالیة أو 
 مجموعة مناسبة منھا:

الحفاظ على الحیوانات واألسطح جافة ونظیفة (ومثال ذلك، تجنب  -
انسكاب األعالف، وتجنب الروث في مناطق االستلقاء على األرضیات 

 المضلَّعة جزئیاً)؛
النبعاثات (استخدام، على سبیل المثال، تقلیص سطح السماد، مصدر ا -

شرائح معدنیة أو بالستیكیة، وقنوات تكون أسطح السماد المكشوفة فیھا 
 مقلصة)؛

إزالة السماد على نحو متكرر وإرسالھ إلى مخازن للسماد خارجیة  -
 (مغطاة)؛

خفض درجة حرارة السماد (بتبرید السماد السائل، مثالً) وتبرید البیئة  -
 الداخلیة؛

 التخفیف من قوة تدفق الھواء وسرعة تدفقھ على سطح السماد؛ -

إبقاء المھاد جاف وفي ظروف ھوائیة في النظم القائمة على  -
 المھاد.

قد ال ینطبق خفض درجة حرارة البیئة الداخلیة 
وتدفق الھواء وسرعة تدفقھ العتبارات رعایة 

 الحیوان.
طریق الغسل على ال تنطبق إزالة السماد السائل عن 

مزارع الخنازیر الواقعة بالقرب من المستقبالت 
 الحساسة بسبب قمم الروائح.

 انظر قابلیة التطبیق على إیواء الحیوانات في
BAT 30و ،BAT 31و ،BAT 32 ،

 .BAT 34، وBAT 33و

 (ج)

تحقیق المستوى األمثل لظروف تصریف ھواء العادم من مكان إیواء 
 الحیوانات باستخدام إحدى التقنیات التالیة أو مجموعة مناسبة منھا.

رفع مستوى الُمنفذ على نحو متزاید (على سبیل المثال، ھواء العادم فوق  -
مستوى السطح، واألكوام، وتحویل العادم الھوائي عبر األخدود بدالً من 

ال تنطبق محاذاة محور األخدود على المصانع 
 القائمة.
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 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 وضعھ في الجزء السفلي من الجدران)؛
 زیادة سرعة التھویة العمودیة للمنافذ؛ -
ء الخارج وضع حواجز خارجیة فعالة لخلق اضطراب في تدفق الھوا -

 (مثل الغطاء النباتي)؛
إضافة أغطیة حارفة للھواء في فتحات العادم توضع في األجزاء  -

 المنخفضة من الجدران من أجل تحویل ھواء العادم باتجاه األرض؛
تشتیت الھواء الصادر من العادم في الجانب الخاص بمكان اإلیواء  -

 والذي یواجھ من بعید المستقبالت الحساسة؛

ذاة محور األخدود في مبنى تھویتھ طبیعیة عرضیاً مع االتجاه السائد محا -
 للریح.

 (د)
 استخدام نظام تنقیة الھواء، مثل ما یلي:

 جھاز تنقیة أحیائي (أو مرشح تقطر أحیائي)؛ .1
 مرشح أحیائي .2
 مراحل؛نظام تنقیة الھواء على مرحلتین أو ثالث  .3

قد ال تنطبق ھذه التقنیة عموماً بسبب ارتفاع تكالیف 
 التنفیذ.

ال تنطبق إال على المصانع القائمة التي تستخدم نظام 
 التھویة المركزیة.

ال ینطبق المرشح األحیائي إال على المصانع  
 الُمستخدِمة للسماد السائل.

وفیما یتعلق بالمرشح األحیائي، ھناك حاجة إلى 
كافیة خارج مكان إیواء الحیوانات الستیعاب مساحة 

 حزم المرشحات.

  استخدام إحدى التقنیات التالیة أو مجموعة مناسبة منھا لتخزین السماد: (ھـ)

 

 

 تغطیة السماد السائل أو السماد الصلب في أثناء التخزین؛ .1

على السماد  (ب).BAT 16 انظر قابلیة تطبیق
 السائل.

على  (ب).BAT 14 انظر قابلیة تطبیق 
 السماد الصلب.

موقع المخزن مع مراعاة االتجاه العام للریاح و/أو اتخاذ تحدید  .2
التدابیر الالزمة لخفض سرعة الریاح حول المخزن وفوقھ 

 (مثل األشجار، والحواجز الطبیعیة)؛
 ً  قابلة للتطبیق عموما

ً  التخفیف من تحریك السماد السائل إلى الحد األدنى. .3  قابلة للتطبیق عموما

التقنیات التالیة لخفض انبعاثات الروائح إلى الحد معالجة السماد بإحدى  (و)
  األدنى في أثناء (أو قبل) نشر سماد األرض:

 

 

 (د).BAT 19 انظر قابلیة تطبیق الھضم الھوائي (التھویة) الخاص بالسماد السائل؛ .1

 (و).BAT 19 انظر قابلیة تطبیق السماد العضوي الصلب؛ .2

 (ب).BAT 19 انظر قابلیة تطبیق الھضم الالھوائي. .3

استخدام إحدى التقنیات التالیة أو مجموعة مناسبة منھا لنشر سماد  (ز)
  األرض:

 

 

جھاز نشر شریطي أو حاقن ضحل أو حاقن عمیق لنشر سماد  .1
 األرض السائل؛

 ، أو.(ب)BAT 21 انظر قابلیة تطبیق
BAT 21(ج).أو ، BAT 21.(د). 

 .BAT 22 انظر قابلیة تطبیق إدماج السماد في أقرب وقت ممكن. .2

 .4.11و 4.4 یرد وصف التقنیات في القسمین )1( 
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 االنبعاثات الناجمة عن تخزین السماد الصلب 1.10
 

14 BAT.  في الھواء والناجمة عن تخزین السماد الصلب، تتمثل أفضل من أجل خفض انبعاثات األمونیا
 التقنیات المتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة مناسبة منھا.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

خفض النسبة بین مساحة السطح الصادرة  (أ)
ً قابلة للتطبیق  عنھ االنبعاث وحجم كتلة السماد الصلب.  عموما

 تغطیة أكوام السماد الصلب. (ب)
ً عند تجفیف السماد الصلب أو تجفیفھ المسبق في مكان إیواء  قابلة للتطبیق عموما
الحیوانات. قد ال تنطبق على السماد الصلب غیر المجفف في حالة إضافتھ إلى الكتلة 

 على نحو متكرر.

تخزین السماد الصلب المجفف في مخزن  (ج)
ً  لحیوانات.مكان إیواء ا  قابلة للتطبیق عموما

 .4.5 یرد وصف التقنیات في القسم )1(

 

15 BAT.  من أجل منع االنبعاثات من ولوج التربة والمیاه من تخزین السماد الصلب أو، حیثما ال یقبل
خفض ھاتین العملیتَین، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة مناسبة من التقنیات التطبیق، 

 الواردة أدناه في الترتیب التالي لألولویات.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 قابلة للتطبیق عموماً. تخزین السماد الصلب المجفف في مخزن مكان إیواء الحیوانات.  (أ)

 قابلة للتطبیق عموماً. استخدم صومعة خرسانیة لتخزین السماد الصلب.  (ب)

تخزین السماد الصلب على أرضیة صلبة وغیر ُمنفذة ومجھزة بنظام للصرف  (ج)
 قابلة للتطبیق عموماً. وخزان لجمع الجریان السطحي.

یتعذر  اختیار مرفق تخزین ذي سعة كافیة لحفظ السماد الصلب خالل الفترات التي  (د)
 قابلة للتطبیق عموماً.  فیھا نشر سماد األرض.

تخزین السماد الصلب في أكوام الحقول الموضوعة بعیداً عن مجاري المیاه  (ھـ)
 السطحیة و/أو الجوفیة التي یمكن أن یتسرب إلیھا الجریان السطحي السائل.

ال تنطبق إال على األكوام المؤقتة في 
 كل سنة.الحقول والتي یتغیر موقعھا 

 .4.5 یرد وصف ھذه التقنیات في القسم )1(

 

 االنبعاثات الناجمة عن تخزین السماد السائل 1.11
 

16 BAT.  من أجل خفض انبعاثات األمونیا في الھواء والناجمة عن تخزین السماد السائل، تتمثل أفضل
 أدناه.التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة مناسبة من التقنیات الواردة 

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 
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 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

تصمیم مخزن السماد السائل وإدارتھ على نحو مناسب  (أ)
  باستخدام مجموعة مناسبة من التقنیات التالیة:

 

خفض النسبة بین مساحة السطح الصادرة عنھ  .1
 االنبعاثات وحجم مخزن السماد السائل؛

 قد ال تنطبق عموماً على المخازن القائمة. 

تنطبق مخازن السماد السائل المفرطة في االرتفاع  قد ال
 نظراً إلى زیادة التكالیف والمخاطر المرتبطة بالسالمة.

خفض سرعة الریاح والتبادل الجوي بشأن سطح  .2
السماد السائل عن طریق تشغیل المخزن عند 

 مستوى تعبئة منخفض؛
 قد ال تنطبق عموماً على المخازن القائمة.

ً   تحریك السماد السائل إلى الحد األدنى.التخفیف من  .3  قابلة للتطبیق عموما

تغطیة مخزن السماد السائل. ولھذا الغرض، یمكن استخدام  (ب)
  إحدى التقنیات التالیة:

 

قد ال تنطبق على المصانع القائمة لالعتبارات االقتصادیة  غطاء صلب؛ .1
 والقیود الھیكلیة الالزمة لتحمل العبء اإلضافي.

ال تنطبق التغطیة المرنة على المناطق التي یمكن أن تُعّرض  أغطیة مرنة؛ .2
 فیھا األحوال الجویة السائدة ھیكلھا للخطر.

 

 أغطیة عائمة مثل: .3
 الكریات البالستیكیة؛ •
 المواد السائبة الخفیفة؛  •
 األغطیة المرنة العائمة؛ •
 البالط البالستیكي الھندسي؛  •
 الغطاء المنفوخ بالھواء؛  •
 القشرة الطبیعیة؛ •
 القش. •

ال ینطبق استخدام الكریات البالستیكیة، والمواد السائبة  
الخفیفة، والبالط البالستیكي الھندسي على السماد السائل 

 المتقشر على نحو طبیعي.

قد یحول تحریض السماد السائل أثناء تحریك المضخات 
وملئھا وتفریغھا دون استخدام بعض المواد العائمة التي 

 قد تسبب ترسبات أو انسدادات في المضخات.

قد ال ینطبق تكوین القشرة الطبیعیة على المناخات 
الباردة و/أو على السماد السائل ذي المحتوى المنخفض 

 من المواد الجافة.
ال تنطبق القشرة الطبیعیة على المخازن التي یؤدي فیھا  

القشرة  تحریض السماد السائل و/أو ملئھ و/أو تفریغھ إلى جعل
 الطبیعیة غیر مستقرة.

 قابلة للتطبیق عموماً. تحّمض السماد السائل. (ج)

 .4.12.3و 4.6.1 یرد وصف التقنیات في القسمین )1(

 
17 BAT. المحفوظ في  من أجل خفض انبعاثات األمونیا في الھواء والصادرة من مخازن السماد السائل

 األرض (بحیرة)، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات الواردة أدناه.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

التخفیف من تحریك السماد السائل إلى الحد  (أ)
 قابلة للتطبیق عموماً.  األدنى.
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 (ب)

تغطیة مخازن السماد السائل المحفوظة في 
 (بحیرة) بغطاء مرن و/أو عائم، مثل:األرض 

 الصفائح البالستیكیة المرنة؛ •
 المواد السائبة الخفیفة؛ •
 القشرة الطبیعیة؛ •
 القش. •

قد ال تنطبق الصفائح البالستیكیة على البحیرات الكبیرة القائمة ألسباب  
 ھیكلیة.

رة وقد ال تنطبق المواد السائبة من القش والمواد الخفیفة على البحیرات الكبی
 حیث ال یسمح ھبوب الریاح بجعل سطح البحیرة مغطى بالكامل.

وال ینطبق استخدام المواد السائبة الخفیفة على السماد السائل المتقشر تقشراً  
 ً  طبیعیا

وقد یحول تحریض السماد السائل في أثناء تحریكھ وتعبئتھ وتفریغھ دون 
انسدادات في استخدام بعض المواد العائمة التي قد تسبب ترسبات أو 

 المضخات.
وقد ال ینطبق تكّون القشرة الطبیعیة على المناخات الباردة و/أو على السماد  

 السائل ذي المحتوى المنخفض من المواد الجافة.
وال تنطبق القشرة الطبیعیة على البحیرات حیث یؤدي تحریكھا و/أو ملؤھا  

 و/أو تفریغھا إلى جعل القشرة الطبیعیة غیر مستقرة.

 .4.6.1 یرد وصف ھذه التقنیات في القسم )1(

 

18 BAT.  من أجل منع االنبعاثات من ولوج التربة والمیاه من جمع السماد السائل وخطوط األنابیب
والخزانات و/أو التخزین األرضي (البحیرات)، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام مجموعة من التقنیات 

 أدناه. الواردة
 

 

 
 قابلیة التطبیق )1التقنیة (

ً  استخدام مخازن قادرة على تحمل اآلثار المیكانیكیة والكیمیائیة والحراریة. (أ)  قابلة للتطبیق عموما

انتقاء مرفق تخزین ذي سعة كافیة لالحتفاظ بالسماد السائل في الفترات التي ال یمكن فیھا نشره في  (ب)
 عموماً.قابلة للتطبیق  األرض.

 
 (ج)

إنشاء مرافق ومعدات واقیة من التسرب لجمع السماد السائل ونقلھ (مثل الحفر والقنوات 
 قابلة للتطبیق عموماً. والمصارف ومحطات الضخ).

تخزین السماد السائل في مخازن محفوظة في األرض (بحیرات) ذات قعر وجدران غیر ُمنفذة للماء،  (د)
 بالستیكیة (أو البطانة المزدوجة).مثل البطانة الطینیة أو ال

تنطبق عموما على 
 البحیرات.

وضع نظام للكشف عن التسرب یتكون، على سبیل المثال، من غشاء حیوي وطبقة للصرف ونظام  (ھـ)
 شبكي للصرف.

ال تنطبق إال على 
 المصانع الجدیدة.

 قابلة للتطبیق عموماً. سنة.التحقق من السالمة الھیكلیة للمخازن مرة واحدة على األقل كل  (و)

 .2-6-4و 1-1-3یرد وصف التقنیات في القسمین  )1(

 

 تجھیز السماد في المزارع 1.12
 

19 BAT.  في الحاالت التي یُجھَّز فیھا السماد في المزارع، من أجل خفض االنبعاثات الناجمة عن
وتسھیل تخزین السماد و/أو النتروجین والفوسفور والروائح ومسببات األمراض المیكروبیة في الھواء والماء 

نشره في األرض، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تجھیز السماد باستخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه أو 
 مجموعة مناسبة منھا.

 



21 
 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 (أ)

الفصل المیكانیكي للسماد السائل. 
ویشمل ذلك، على سبیل المثال، ما 

 یلي:
 ضغط لولبي؛جھاز فصل  •
طرد -جھاز فصل مصفق •

 مركزي؛
 التندب؛-التخثر •
 الفصل بالمناخل؛ •
 التصفیة بالضغط.  •

 ال تنطبق إال في الحالتین التالیتین:
یتعین خفض محتوى النتروجین والفوسفور بسبب محدودیة األراضي المتاحة الستخدام 

 السماد؛

 ال یمكن نقل السماد لنشره في األرض بتكلفة معقولة.
ینطبق استخدام متعدد األكریالمید بوصفھ مادة متطایرة بسبب خطر تكوین  قد ال

 األكریالمید.

الھضم الالھواني للسماد في  (ب)
 قد ال تنطبق ھذه التقنیة عموماً بسبب ارتفاع تكالیف التنفیذ. تركیب الغاز الحیوي.

استخدام نفق خارجي لتجفیف  (ج)
 السماد

الناتج عن المصانع فیما یتعلق بوضع الدجاج البیاض. وال تنطبق ال تنطبق إال على السماد 
 على المصانع القائمة بدون أحزمة سماد.

الھضم الھوائي (التھویة) للسماد  (د)
 السائل.

ال تنطبق إال عندما یتركز االھتمام على خفض مسببات األمراض والروائح قبل نشر سماد 
یصبح من الصعب الحفاظ على مستوى التھویة األرض. أما في المناخات الباردة، فقد 

 المطلوب خالل فصل الشتاء.

نترجة السماد السائل ونزع  (ھـ)
 النتروجین عنھ.

ال تنطبق على المصانع/المزارع الجدیدة. وال  ال تنطبق على المصانع/المزارع الجدیدة.
النتروجین بسبب تنطبق إال على المصانع/المزارع القائمة التي تقتضي الضرورة فیھا نزع 

 محدودیة األراضي المتاحة لنشر السماد.

 كمر السماد الصلب. (و)

 ال تنطبق إال في الحاالت التالیة:
 عدم إمكانیة نقل السماد لنشره في األرض بتكلفة معقولة؛ -
 أھمیة خفض مسببات األمراض والروائح قبل نشر سماد األرض؛ -
 صفوف التكدیس.وجود مساحة كافیة في المزرعة لوضع  -

 4.7 یرد وصف ھذه التقنیات في القسم )1( 

 

 نشر سماد األرض؛ 1.13
 

20 BAT.  من أجل منع االنبعاثات الناجمة عن النتروجین والفوسفور ومسببات األمراض المیكروبیة في
والمیاه من نشر سماد األرض أو، حیثما ال یقبل التطبیق، خفض تلك االنبعاثات، تتمثل أفضل التقنیات التربة 

 المتاحة في استخدام جمیع التقنیات الواردة أدناه.

 

 التقنیة 

 (أ)

 تقییم السماد الذي یُنثر في األرض لتحدید المخاطر الناجمة عن الجریان السطحي، مع مراعاة ما یلي:

 التربة وظروفھا وانحدار الحقل؛نوع  •
 الظروف المناخیة؛ •
 تصریف المیاه في الحقول وریّھا؛ •
 عملیات تناوب المحاصیل؛ •
 الموارد المائیة والمناطق المائیة المحمیة. •

 (ب)

 الحفاظ على مسافة كافیة بین حقول نشر السماد (ترك شریحة أرض غیر معالجة) باإلضافة إلى:

الخطر الناجم عن الجریان السطحي مثل المجاري المائیة، والینابیع، واآلبار، وما إلى المناطق التي تنطوي على  .1
 ذلك؛

 الممتلكات المجاورة (بما في ذلك التحوط). .2
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 (ج)

تجنب انتشار السماد عندما تكون المخاطر الناجمة عن الجریان السطحي كبیرة. وال یُطبق السماد في الحاالت التالیة، ال سیما 
 عندما:

 مر الحقل بالمیاه أو یتجمد أو یُغطى بالثلوج؛یُغ .1
تجعل ظروف التربة (مثل التشّرب بالمیاه أو التراص)، باإلضافة إلى انحدار الحقل و/أو الصرف  .2

 المیداني، المخاطر الناجمة عن الجریان السطحي أو الصرف محدقة؛
 یمكن توقع الجریان السطحي انطالقاً من توقعات ھطول األمطار. .3

 (د)
تكییف معدل نشر سماد األرض مع األخذ في االعتبار محتوى السماد من النتروجین والفوسفور ومراعاة 
خصائص التربة (مثل المحتوى الغذائي) ومتطلبات المحاصیل الموسمیة والظروف المناخیة أو المیدانیة التي یمكن 

 أن تسبب الجریان السطحي.

 على المغذیات من المحاصیل.تزامن انتشار سماد األرض مع الطلب  (ھـ)

التحقق من حقول نشر السماد في فترات منتظمة لتحدید أیة عالمة من عالمات الجریان السطحي والتصدي المناسب لھا عند  (و)
 الضرورة.

 ضمان االنتفاع الكافي بمخازن السماد وإمكانیة تحمیل السماد بفعالیة دون أي تسرب. (ز)

 
 نشر سماد األرض تعمل عمالً جیداً وتحدید معدل التطبیق الصحیح.التحقق من أن آلیات  (ح)

 
21 BAT.  من أجل خفض انبعاثات األمونیا في الھواء والناجمة عن نشر سماد األرض السائل، تتمثل أفضل

 التقنیات المتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة منھا.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة (  

ترقیق السماد السائل، یلیھ استخدام تقنیات مثل نظام  (أ)
 الري المائي ذو الضغط المنخفض.

ال تنطبق على المحاصیل المزروعة لكي تؤكل خاماً نظراً إلى مخاطر 
 التلوث.

ال تنطبق حین ال یسمح نوع التربة بالتسرب السریع للسماد السائل 
 المخفف داخل التربة.

 المحاصیل الري.ال تنطبق عندما ال تتطلب 
 تنطبق على الحقول التي یسھل ربطھا بالمزرعة عن طریق األنابیب.

 (ب)
الموزع الشریطي، عن طریق تطبیق إحدى التقنیتین 

 التالیتین:
 خرطوم التعقب؛ .1
 حذاء التعقب. .2

قد تكون قابلیة التطبیق محدودة عندما تكون كمیة القش في السماد 
 ٪.10تتجاوز المادة الجافة فیھ السائل كبیرة جداً أو عندما 

ال تنطبق أحذیة التعقب على زراعة المحاصیل الصالحة للزراعة ذات 
 البذور الصلبة.

 حاقن سطحي (ذو فتحة مفتوحة). (ج)

ال تنطبق على التربة الصخریة أو الضحلة أو المضغوطة حیث یصعب 
 تحقیق اختراق موحد.

ت التي قد تتضرر فیھا قد تكون قابلیة التطبیق محدودة في الحاال
 المحاصیل باآلالت .

 حاقن بالعمق (ذو فتحة مغلقة). (د)

ال تنطبق على التربة الصخریة أو الضحلة أو المضغوطة حیث یصعب 
 تحقیق اختراق موحد وإغالق فعلي للشق.

ال تنطبق في فترة الغطاء النباتي للمحاصیل. وال تنطبق على األراضي 
 إلى أراض صالحة للزراعة أو عند إعادة بذرھا.العشبیة، ما لم تتحول 

 قابلة للتطبیق عموماً. تحّمض السماد السائل. (ھـ)

 .4.12.3و 4.8.1 یرد وصف التقنیات في القسمین )1(

 



23 
 

22 BAT.  ،تتمثل أفضل من أجل خفض انبعاثات األمونیا في الھواء والناجمة عن نشر سماد األرض
 التقنیات المتاحة في إدماج السماد في التربة في أقرب وقت ممكن.

 
 الوصف 

یُدمج السماد المنتشر على سطح التربة إما بالحراثة أو باستخدام معدات زراعیة أخرى، مثل الشوكات ومسلفات األقراص، 
 یُدفن فیھا.تبعاً لنوع التربة وظروفھا. ویُخلط السماد خلطاً كامالً مع التربة أو 

 
ویُنشر السماد الصلب بواسطة جھاز رش مناسب (مثالً، جھاز رش دوار، وموزع التفریغ الخلفي، وجھاز الرش الثنائي  

 .BAT 21الغرض). ویجري نشر سماد األرض السائل وفقاً لـ 

 
 قابلیة التطبیق

ال تنطبق على األراضي العشبیة والحراثة الحافظة، ما لم تتغیر إلى أراض صالحة للزراعة أو عند إعادة بذرھا. وال تنطبق 
وال ینطبق إدماج السماد السائل بعد نشر سماد  على األراضي المزروعة بالمحاصیل التي یمكن أن تتضرر بإدماجھا بالسماد.

 األرض باستخدام آالت الحقن الضحلة أو العمیقة.

 
 التأخیر الزمني المرتبط بأفضل التقنیات المتاحة بین نشر سماد األرض وإدماجھ في التربة 3- 1الجدول 

التقنیات المتاحة بین نشر سماد األرض وإدماجھ في التربة التأخیر الزمني المرتبط بأفضل  المعامل
 (بالساعات)

 )2( 4 –) 1( 0 الوقت

 یتوافق الطرف األدنى للنطاق مع اإلدماج الفوري. )1(
ساعة عندما ال تكون الظروف مواتیة لتسریع اإلدماج، وذلك مثالً عندما ال تكون الموارد  12یمكن أن یصل الطرف األعلى للنطاق إلى   )2(

 البشریة واآللیة متاحة اقتصادیاً.

 

 االنبعاثات الناجمة عن مجمل عملیة اإلنتاج  1.14
 

23 BAT.  اإلنتاج المتعلقة بتربیة الخنازیر (بما من أجل خفض انبعاثات األمونیا الناجمة عن مجمل عملیة
في ذلك الخنزیرات) أو الدواجن، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في تقدیر أو حساب خفض انبعاثات األمونیا 

 الناجمة عن مجمل عملیة اإلنتاج باستخدام أفضل التقنیات المتاحة المطبقة في المزرعة.
 

 رصد االنبعاثات ومعامالت العملیات 1.15
 

24 BAT. أفضل التقنیات المتاحة في رصد النتروجین الكلي والفوسفور الكلي المفرزین في السماد  تتمثل
 باستخدام إحدى التقنیات التالیة بمعدل التكرار الوارد أدناه على األقل.

 
 

.قابلیة  معدل التكرار )1التقنیة ( 
 التطبیق

على كمیة العلف،  الحساب باستخدام توازن الكتلة من النتروجین والفوسفور بناءً  (أ)
مرة واحدة كل سنة  ومحتوى البروتین الخام في النظام الغذائي، والفوسفور الكلي، وأداء الحیوان.

قابلة للتطبیق 
 عموماً.
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 لكل فئة حیوان. تقدیر المحتویات من النتروجین الكلي والفوسفور الكلي باستخدام تحلیل السماد. (ب)

 .4.9.1 یرد وصف التقنیات في القسم )1(

 

25 BAT.  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في رصد انبعاثات األمونیا في الھواء باستخدام إحدى التقنیات
 التالیة بمعدل التكرار الوارد أدناه على األقل.

 

 

26 BAT. .ًتتمثل أفضل التقنیات المتاحة في رصد انبعاثات الروائح في الھواء رصداً دوریا 
 

 الوصف
 یمكن رصد انبعاثات الروائح باستخدام ما یلي:

ً لمعیار  ENالقواعد القیاسیة  - بھدف تحدید تركیز  EN 13725(مثالً، باستخدام قیاس حاسة الشم الدینامي وفقا
 الروائح).

عند تطبیق أسالیب بدیلة ال تتوافر بشأنھا القواعد القیاسیة األوروبیة (مثالً، قیاس/تقدیر التعرض للرائحة، وتقدیر تأثیر  -
، أو القواعد القیاسیة الوطنیة أو غیرھا من )ISOید المقاییس (الروائح)، یمكن استخدام مقاییس المنظمة الدولیة لتوح

 القواعد القیاسیة الدولیة التي تكفل توفیر بیانات ذات جودة علمیة مكافئ.
 .قابلیة التطبیق

BAT 26 على الحاالت التي یُتوقع فیھا حدوث إزعاج بالرائحة في المستقبالت الحساسة و/أو یجري فیھا ال تنطبق إال 
 تثبیت ذلك.

 

27 BAT.  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في رصد انبعاثات الغبار الصادرة عن مكان إیواء الحیوان باستخدام
 إحدى التقنیات التالیة بمعدل التكرار الوارد أدناه على األقل.

 

 .قابلیة التطبیق معدل التكرار )1التقنیة ( 

 (أ)
باستخدام توازن الكتلة على أساس اإلفرازات التقدیر 

والنتروجین الكلي (أو األمونیاك الكلي) الموجود في كل مرحلة 
 من مراحل إدارة السماد.

مرة واحدة كل سنة لكل 
 قابلة للتطبیق عموماً. فئة حیوان.

 (ب)
الحساب عن طریق قیاس تركیز األمونیا ومعدل التھویة 

، أو )ISOدولیة لتوحید المقاییس (باستخدام مقاییس المنظمة ال
األسالیب القیاسیة الوطنیة أو الدولیة، أو غیرھا من األسالیب 

 التي تضمن إصدار بیانات ذات جودة علمیة مكافئة.

في كل مرة تطرأ فیھا 
تغییرات كبیرة على أحد 
المعامالت التالیة على 

 األقل:

نوع الماشیة التي  )أ(
تربى في 

 المزرعة؛
 نظام اإلیواء. )ب(

ال تنطبق إال على االنبعاثات 
الناجمة عن مكان إیواء 

 الحیوانات.
ال تنطبق على المصانع 
 المزودة بنظام تنقیة الھواء.
 وفي ھذه الحالة، تنطبق

BAT 28 

نظراً إلى تكلفة القیاسات، قد ال 
تكون ھذه التقنیة قابلة للتطبیق 

 عموماً.

مرة واحدة كل سنة لكل  نبعاث.الالتقدیر باستخدام عوامل ا (ج)
 قابلة للتطبیق عموماً. فئة حیوان..

 .4.9.2 سمیرد وصف التقنیات في الق )1(
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28 BAT.  تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في رصد انبعاثات األمونیا و/أو الغبار و/أو الروائح الناجمة عن
الوارد أدناه أماكن إیواء الحیوانات المجھزة بنظام تنقیة الھواء باستخدام جمیع التقنیات التالیة بمعدل التكرار 

 على األقل.
 

معدل   )1التقنیة ( 
 .قابلیة التطبیق التكرار

 (أ)

التحقق من أداء نظام تنقیة الھواء عن طریق قیاس األمونیا و/أو الروائح و/أو 
الغبار في ظروف زراعیة عملیة ووفقاً لبروتوكول قیاس محدد وباستخدام أسالیب 

لمنظمة الدولیة لتوحید األسالیب (ا القواعد القیاسیة األوروبیة أو غیرھا من
، أو القواعد القیاسیة الوطنیة أو الدولیة) لضمان إصدار بیانات )ISOالمقاییس (

 ذات جودة علمیة مكافئة.

مرة 
 واحدة

ال ینطبق إذا تم التحقق من 
نظام تنظیف الھواء باالقتران 
مع نظام سكني مماثل 

 وظروف تشغیل مماثلة.

وظیفة نظام تنقیة الھواء (مثالً عن طریق التسجیل المستمر  التحكم في فعالیة (ب)
ً  للمعامالت التشغیلیة أو استخدام نظم اإلنذار).  قابلة للتطبیق عموماً. یومیا

 .4.9.3 یرد وصف التقنیات في القسم )1(

 

29 BAT. .تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في رصد معامالت العملیات التالیة مرة واحدة على األقل كل سنة 
 
 

 قابلیة التطبیق الوصف  المعامل 

 استھالك المیاه. (أ)

التسجیل باستخدام، على سبیل المثال، أجھزة القیاس أو الفواتیر  
 المناسبة.

یمكن رصد العملیات الرئیسیة الستھالك المیاه في أماكن 
إیواء الحیوانات (التنظیف والتغذیة وما إلى ذلك) على نحو 

 منفصل.

قد ال ینطبق رصد العملیات 
الرئیسیة الستھالك المیاه على 

زارع نحو منفصل على الم
القائمة، حسب تركیب شبكة 

 إمدادات المیاه.

استھالك الطاقة  (ب)
 الكھربائیة.

التسجیل باستخدام، على سبیل المثال، أجھزة القیاس أو الفواتیر  
المناسبة. ویُرصد استھالك الطاقة في أماكن إیواء الحیوانات 

بمعزل عن المصانع األخرى في المزارع. ویمكن رصد 
العملیات الرئیسیة الستھالك الطاقة في أماكن إیواء الحیوانات 

قد ال ینطبق رصد العملیات 
الرئیسیة الستھالك الطاقة 

بصورة منفصلة على المزارع 
القائمة، حسب تركیب شبكة 

معدل  )1التقنیة ( 
 .قابلیة التطبیق التكرار

 (أ)
الحساب، عن طریق قیاس تركیز الغبار ومعدل التھویة باستخدام أسالیب 
القواعد القیاسیة األوروبیة أو غیرھا من األسالیب (المنظمة الدولیة لتوحید 

، أو القواعد القیاسیة الوطنیة أو الدولیة) لضمان إصدار )ISOالمقاییس (
 ذات جودة علمیة مكافئة. بیانات

مرة 
واحدة كل 

 سنة.

ال تنطبق إال على انبعاثات الغبار 
 الناجمة عن مكان إیواء الحیوانات.

دة  ال تنطبق على المصانع المزوَّ
وفي ھذه بنظام تنقیة الھواء. 

 BAT 28 الحالة،تنطبق على

نظراً إلى تكلفة القیاسات، قد ال 
تكون ھذه التقنیة قابلة للتطبیق 

 عموماً.

مرة واحدة  التقدیر، باستخدام عوامل االنبعاثات. (ب)
 كل سنة.

نظراً إلى تكلفة تحدید عوامل 
ة االنبعاثات، قد ال تكون ھذه التقنی

 قابلة للتطبیق عموماً.

 .2-9-4و 1-9-4یرد وصف التقنیات في القسمین  )1(
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 قابلیة التطبیق الوصف  المعامل 

 إمدادات المیاه. ى ذلك) على نحو منفصل.(التدفئة والتھویة واإلنارة وما إل

التسجیل باستخدام، على سبیل المثال، أجھزة القیاس أو الفواتیر   استھالك الوقود. (ج)
 المناسبة.

 قابلة للتطبیق عموماً. 
 (د)

عدد الحیوانات الواردة 
والصادرة، بما في ذلك 
الوالدات والوفیات عند 

 االقتضاء.
 التسجیل باستخدام، على سبیل المثال، السجالت القائمة.

 
التسجیل باستخدام، على سبیل المثال، الفواتیر أو السجالت   استھالك األعالف. (ھـ)

 القائمة.

 على سبیل المثال، السجالت القائمة.التسجیل باستخدام،  إنشاء السماد. (و)
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 االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات المتاحة بشأن التربیة المكثَّفة للخنازیر 2
 انبعاثات األمونیا الناجمة عن أماكن إیواء الخنازیر  2.1

 
30 BAT.   من أجل خفض انبعاثات األمونیا في الھواء والصادرة عن أماكن إیواء الخنازیر، تتمثل أفضل

 التقنیات المتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة مناسبة منھا.

 

 .قابلیة التطبیق فئة الحیوان )1التقنیة ( 

 (أ)

تتمثل إحدى التقنیات التالیة، والتي تطبق أحد 
 المبادئ التالیة أو مجموعة مناسبة منھا، فیما یلي:

تقلیص مساحة السطح الصادر منھ  .1
 انبعاثات األمونیا؛

زیادة معدل تكرار إزالة السماد السائل  .2
 (السماد) لوجھة تخزینھ الخارجي؛ 

 فصل البول عن البراز؛ .3
 إبقاء المھاد نظیفاً وجافاً. .4

 

 

 

) حفرة عمیقة (في حالة وجود أرضیة 0( 
مضلَّعة كلیاً أو جزئیاً) إذا لم تُستخدم إال باالقتران 

 بتدبیر تخفیفي إضافي، ومثال ذلك ما یلي:
مجموعة من التقنیات اإلداریة  -

 التغذویة؛
 نظام تنقیة الھواء؛ -
خفض درجة الحموضة في السماد  -

 السائل؛
 تبرید السماد السائل. -

جمیع 
 لخنازیرا

ال تنطبق على المصانع الجدیدة، ما لم یجِر الجمع بین 
حفرة عمیقة ونظام تنقیة الھواء و/أو تبرید السماد السائل 

 و/أو خفض درجة الحموضة في السماد السائل.

نظام تفریغ إلزالة السماد السائل على نحو   .1
متكرر (في حالة وجود أرضیة مضلعة كلیاً 

 أو جزئیا).
جمیع 
 الخنازیر

قد ال تنطبق عموماً على المصانع القائمة العتبارات تقنیة 
 و/أو اقتصادیة.

جدران مائلة في قناة السماد (في حالة وجود  .2
 أرضیة مضلعة كلیاً أو جزئیاً).

جمیع 
 الخنازیر

نظام تفریغ إلزالة السماد السائل على نحو  .3
متكرر (في حالة وجود أرضیة مضلعة كلیاً 

 جزئیا).أو 
جمیع 
 الخنازیر

إزالة السماد السائل على نحو متكرر عن  .4
طریق الغسل (في حالة وجود أرضیة 

 مضلعة كلیاً أو جزئیاً).
جمیع 
 الخنازیر

قد ال تنطبق عموماً على المصانع القائمة العتبارات تقنیة 
 و/أو اقتصادیة.

عند استعمال الجزء السائل من السماد السائل للغسل، قد ال 
تنطبق ھذه التقنیة على المزارع الواقعة على مقربة من 
المستقبالت الحساسة بسبب قمم الروائح التي تتدفق في 

 أثناء الغسل.

انخفاض حفرة السماد (في حالة وجود   .5
 أرضیة مضلعة جزئیاً).

تزاوج وحمل 
قد ال تنطبق عموماً على المصانع القائمة العتبارات تقنیة  الخنزیرات

الخنازیر  اقتصادیة.و/أو 
نة  الُمسمَّ

نظام نفایات متكامل (في حالة وجود أرضیة  .6
 خرسانیة صلبة).

تزاوج وحمل 
 الخنزیرات

ال تنطبق نظم السماد الصلب على المصانع الجدیدة ما لم 
 یكن من الممكن تبریرھا ألسباب تتعلق برعایة الحیوان.
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 .قابلیة التطبیق فئة الحیوان )1التقنیة ( 

االخنانیص 
 المفطومة

قد ال تنطبق على المصانع ذات التھویة الطبیعیة والواقعة  
في المناخات الدافئة، كما ال تنطبق على المصانع القائمة 

المجھزة بنظام التھویة االصطناعیة من أجل فطام 
 الخنانیص وتسمین الخنازیر.

BAT 30 (أ)قد تتطلب توافر مساحة واسعة. 7 
الخنازیر 
نة  الُمسمَّ

أماكن إیواء من قنوات/أكواخ (في حالة  .7
 وجود أرضیة مضلعة جزئیاً).

تزاوج وحمل 
 الخنزیرات

االخنانیص 
 المفطومة

الخنازیر 
نة  الُمسمَّ

نظام النفایات المتكامل (في حالة وجود  .8
 أرضیة خرسانیة صلبة).

االخنانیص 
 المفطومة

الخنازیر 
نة  الُمسمَّ

أرضیة محدبة وقنوات السماد المنفصلة عن  .9
القنوات المائیة (في حالة األقالم المضلعة 

 جزئیاً).

االخنانیص 
 المفطومة

العتبارات تقنیة قد ال تنطبق عموماً على المصانع القائمة 
 و/أو اقتصادیة.

الخنازیر 
نة  الُمسمَّ

الحظائر الملیئة بالمھاد مقترنة بإنتاج مزیج  .10
 من السماد (السماد السائل والسماد الصلب).

تخنیص 
 الخنزیرات

صنادیق التغذیة/االستلقاء على األرض  .11
الصلبة (في حالة األقالم القائمة على 

 المھاد).
تزاوج وحمل 

 الخنزیرات
ال تنطبق على المصانع القائمة التي ال تحتوي على 

 أرضیات خرسانیة صلبة.

حوض السماد (في حالة وجود أرضیة  .12
 مضلعة كلیاً أو جزئیاً). 

تخنیص 
ً  الخنزیرات  قابلة للتطبیق عموما

 تجمیع السماد في الماء.  .13

الخنانیص 
 المفطومة

العتبارات تقنیة قد ال تنطبق عموماً على المصانع القائمة 
 و/أو اقتصادیة.

الخنازیر 
نة  الُمسمَّ

(في حالة  Vأحزمة السماد ذات الشكل  .14
 أرضیة مضلعة جزئیاً).

الخنازیر 
نة  الُمسمَّ

مزیج من القنوات المائیة وقنوات السماد  .15
 (في حالة وجود أرضیة مضلعة بالكامل). 

تخنیص 
 الخنزیرات

زقاق خارجي متفرق (في حالة وجود  .16
 أرضیة خرسانیة صلبة). 

الخنازیر 
نة  الُمسمَّ

 ال ینطبق على المناخات الباردة.
قد ال تنطبق عموماً على المصانع القائمة العتبارات تقنیة 

 و/أو اقتصادیة.

جمیع  تبرید السماد السائل.  (ب)
 الخنازیر

 ال تنطبق حین: 
 ال یكون من الممكن إعادة استخدام الحرارة؛  -
 یُستخدم المھاد.  -
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 .قابلیة التطبیق فئة الحیوان )1التقنیة ( 

 
 (ج)

 استخدام نظام تنقیة الھواء، مثل: 
 جھاز تنقیة األحماض الرطبة؛  .1
نظام تنقیة الھواء على مرحلتین أو ثالث   .2

 مراحل؛
جھاز تنقیة حیوي (أو مرشح تقطر  .3

 أحیائي).

جمیع 
 الخنازیر

 ارتفاع تكالیف التنفیذ.قد ال تنطبق عموماً نظراً إلى 

ال تنطبق على المصانع القائمة إال حین یُستخدم نظام 
 التھویة المركزي.

جمیع  تحّمض السماد السائل. (د) 
ً  الخنازیر  قابلة للتطبیق عموما

الخنازیر  استخدام الكریات العائمة في قنوات السماد.  (ھـ)
نة  الُمسمَّ

ذات جدران مائلة ال تنطبق على المصانع المجھزة بحفر 
وعلى المصانع التي تستخدم آلیة إزالة السماد السائل عن 

 طریق الغسل.

 .12-4و 11-4یرد وصف ھذه التقنیات في القسمین  )1(

 
) فیما یتعلق بانبعاثات األمونیا في الھواء BAT-AELمستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة ( :1-2الجدول 

 أماكن إیواء الخنازیر.والصادرة عن 

 فئة الحیوان المعامل
مستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل 

 )AEL-BAT) (1التقنیات المتاحة (
 مكان إیواء الحیوان/السنة)/3NH كغ( 

 3NHاألمونیا ویُعبَّر عنھا بالصیغة 

 

 )3) (2( 2.7 -0.2 تزاوج وحمل الخنزیرات 

تخنیص الخنزیرات (بما في ذلك 
 )4( 5.6-0.4 الخنانیص) في صنادیق 

 )6) (5( 0.53-0.03 الخنانیص المفطومة

نة  )8) (7( 2.6 -0.1 الخنازیر الُمسمَّ

 یرتبط الحد األدنى للنطاق باستخدام نظام تنقیة الھواء. )1(

بتقنیات إداریة تغذویة، فإن الحد األقصى لمستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات فیما یتعلق بالمصانع القائمة التي تستخدم حفرة عمیقة  )2(
 مكان إیواء الحیوان/السنة./3NHكغ  4.0) یبلغ AEL-BATالمتاحة (

، فإن الحد األقصى 11(أ) 30أو  7(أ) 30أو  6(أ) BAT 30 فیما یتعلق بالمصانع التي تستخدم أفضل التقنیات المتاحة )3(
 مكان إیواء الحیوان/السنة./3NHكغ  5.2) یبلغ AEL-BATلمستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة (

مع تقنیات إدارة التغذیة، فإن الحد  0(أ) BAT 30 التقنیات المتاحةفیما یتعلق بالمصانع القائمة التي تستخدم أفضل  )4(
كان إیواء م/3NHكغ  7.5) یبلغ AEL-BATاألقصى لمستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة (

 الحیوان/السنة.

قنیات المتاحة فیما یتعلق بالمصانع القائمة التي تستخدم حفرة عمیقة تقنیات إدارة التغذیة، فإن الحد األقصى لمستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل الت )5(
)AEL-BAT 3كغ  0.7) یبلغNH/.مكان إیواء الحیوان/السنة 

، فإن الحد األقصى 8(أ) 30أو  7(أ) 30أو  6(أ) BAT 30 أفضل التقنیات المتاحةفیما یتعلق بالمصانع التي تستخدم  )6(
 مكان إیوء الحیوان/السنة./3NHكغ  0.7) یبلغ AEL-BATلمستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة (

تقنیات المتاحة فیما یتعلق بالمصانع القائمة التي تستخدم حفرة عمیقة بتقنیات إدارة التغذیة، فإن الحد األقصى لمستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل ال )7(
)AEL-BAT 3كغ  3.6) یبلغNH/.مكان إیواء الحیوان/السنة 

، فإن 16(أ) 30أو  8(أ) 30أو  7(أ) 30أو  6(أ) BAT 30 م أفضل التقنیات المتاحةفیما یتعلق بالمصانع التي تستخد )8(
مكان إیواء /3NHكغ  5.65) یبلغ AEL-BATالحد األقصى لمستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة (

 الحیوان/السنة.
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) على اإلنتاج الحیواني العضوي. BAT-AELsالمرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة ( قد ال تنطبق مستویات االنبعاثات
 .BAT 25ویتمثل الرصد المرتبط في 
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 لمتاحة بشأن التربیة المكثَّفة للدواجن االستنتاجات المتعلقة بأفضل التقنیات ا 3
 

 انبعاثات األمونیا الصادرة من أماكن إیواء الدواجن   3.1
 

انبعاثات األمونیا الصادرة من أماكن إیواء الدجاج البیاض أو مربي الدجاج   3.1.1
 الالحم أو الفراخ

 

31 BAT.  البیاض أو مربي من أجل خفض انبعاثات األمونیا في الھواء والصادرة من أماكن إیواء الدجاج
الدجاج الالحم أو الفراخ، تتمثل أفضل التقنیات المتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة 

 مناسبة منھا.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 (أ)

إزالة السماد باألحزمة (في حالة أنظمة األقفاص المخصبة أو غیر المخصبة) 
 بما ال یقل عما یلي:

 أوة في األسبوع بالتجفیف بالھواء؛ إزالتھ مرة واحد
 إزالتھ مرتین في األسبوع بدون تجفیف بالھواء.

ال تنطبق أنظمة األقفاص المخصبة على الفراخ 
 ومربى الدجاج الالحم؛

ال تنطبق أنظمة األقفاص غیر المخصبة على 
 الدجاج البیاض.

  في حالة النظم الالقفصیة: (ب)

 

التھویة القسریة وإزالة السماد على نحو غیر متكرر (في حالة وجود . نظام 0
مھاد عمیق في حفرة السماد) إذا لم یُستخدم إال مع التدابیر التخفیفیة اإلضافیة، 

 على سبیل المثال:
 تحقیق نسبة عالیة من المواد الجافة في السماد؛ -
 نظام تنقیة الھواء. -

لم تُدمج مع  ال تنطبق على المصانع الجدیدة، ما
 نظام تنقیة الھواء.

حزام السماد أو مكشط السماد (في حالة وجود نفایات عمیقة في حفرة  .1
 السماد).

قد تكون قابلیة التطبیق على المصانع القائمة 
محدودة بسبب اشتراط إجراء مراجعة كاملة 

 لنظام اإلیواء.

تجفیف السماد بالھواء القسري عبر األنابیب (في حالة وجود مھاد عمیق   .2
 في حفرة السماد).

ال یمكن تطبیق ھذه التقنیة إال على المصانع 
 التي تتمتع بمساحة كافیة في أسفل المضلعات.

تجفیف السماد بالھواء القسري باستخدام أرضیة مثقبة (في حالة وجود  .3
 ).مھاد عمیق في حفرة السماد

نظراً إلى ارتفاع تكالیف التنفیذ، فإن قابلیة 
 التطبیق على المصانع القائمة قد تكون محدودة.

 أحزمة السماد (في حالة وجود طیور). .4
تعتمد قابلیة التطبیق على المصانع القائمة على 

 عرض السقیفة.
 

التجفیف القسري للمھاد باستخدام الھواء الداخلي (في حالة وجود أرضیة  .5
 قابلة للتطبیق عموماً. صلبة ذات مھاد عمیق).

 (ج)
 استخدام نظام تنقیة الھواء، مثل:

 جھاز تنقیة األحماض الرطبة؛  .1
 نظام تنقیة الھواء على مرحلتین أو ثالث مراحل؛  .2
 جھاز تنقیة أحیائي (أو مرشح تقطر أحیائي). .3

ً نظراً إلى ارتفاع تكالیف  قد ال تنطبق عموما
 التنفیذ.

ال تنطبق على المصانع القائمة إال عند  
 استخدام نظام التھویة المركزیة.
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 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 .4.13.1و 4.11 یرد وصف ھذه التقنیات في القسمین )1( 

 
) فیما یتعلق بانبعاثات األمونیا في الھواء BAT-AELsمستویات االنبعاث المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة ( :1-3الجدول 

 والصادرة من أماكن إیواء الدجاج البیاض

 نوع مكان اإلیواء المعامل
مستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة 

)BAT-AEL( 
 مكان إیواء الحیوان/السنة)/3NH (كغ

األمونیا ویُعبَّر عنھا بصیغة  
3NH 

 0.08 – 0.02 نظام األقفاص 

 )1( 0.13 - 0.02 نظام الالأقفاص 

فیما یتعلق بالمصانع القائمة التي تستخدم نظام التھویة القسري وإزالة السماد على نحو غیر متكرر (في حالة وجود  )1(
مھاد عمیق في حفرة السماد)، بمقیاس یحقق نسبة عالیة من المواد الجافة في السماد، فإن الطرف العلوي من مستوى 

 مكان إیواء الحیوان/السنة./3NHكغ  0.25) یبلغ AEL-BATاالنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة (

 
) BAT-AELقد ال ینطبق مستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة ( BAT 25یتمثل الرصد المرتبط في  

 على اإلنتاج الحیواني العضوي.

 

 انبعاثات األمونیا الصادرة من أماكن إیواء الدجاج الالحم. 3.1.2
 

32 BAT. لھواء والصادرة من أماكن إیواء الدجاج الالحم، تتمثل من أجل خفض انبعاثات األمونیا في ا
 أفضل التقنیات المتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة مناسبة منھا.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

التھویة القسریة ونظام الشرب غیر القابل للتسریب (في  (أ)
 قابلة للتطبیق عموماً. حالة وجود أرضیة صلبة ذات مھاد عمیق).

نظام التجفیف القسري للمھاد باستخدام الھواء الداخلي  (ب)
 (في حالة وجود أرضیة صلبة ذات مھاد عمیق).

في المصانع القائمة، تعتمد قابلیة تطبیق نظم التجفیف بالھواء القسري 
 على ارتفاع السقف.

الدافئة، قد ال تنطبق نظم التجفیف بالھواء القسري على المناخات 
 معتمدة بذلك على درجة الحرارة الداخلیة.

 (ج)
التھویة الطبیعیة المزودة بنظام الشرب غیر القابل 
للتسریب (في حالة وجود أرضیة صلبة ذات مھاد 

 عمیق).

ال تنطبق التھویة الطبیعیة على المصانع المزودة بنظام التھویة 
 المركزیة.

للتطبیق في المرحلة األولیة لتربیة قد ال تكون التھویة الطبیعیة قابلة 
 الدجاج الالحم نظراً إلى الظروف المناخیة القاسیة.

تجفیف المھاد على حزام السماد وبالھواء القسري (في  (د)
 حالة نظم األرضیات المتدرجة).

تعتمد قابلیة التطبیق، في المصانع القائمة، على ارتفاع الجدران 
 الجانبیة.

 
 (ھـ)

مدفأة ومبردة (في حالة نظم  أرضیات مضلعة
 كومبیدك).

تعتمد قابلیة التطبیق، في المصانع القائمة، على إمكانیة تركیب مخزن 
 مغلق تحت األرض للمیاه المتداولة.
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 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 (و)

 استخدام نظام تنقیة الھواء، مثل:
 جھاز تنقیة األحماض الرطبة؛  .1
نظام تنقیة الھواء على مرحلتین أو  .2

 ثالث مراحل؛
أحیائي (أو مرشح تنقیة جھاز تنقیة  .3

 أحیائي).

 قد ال تنطبق عموماً بسبب ارتفاع تكالیف التنفیذ.
 ال تنطبق على المصانع القائمة إال عند استخدام نظام التھویة المركزیة.

 4.13.2و 4.11 یرد وصف ھذه التقنیات في القسمین )1(

 

فیما یتعلق بانبعاثات األمونیا في الھواء ) BAT-AELمستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة ( :2-3الجدول 
 كغ. 2.5والصادرة من أماكن إیواء الدجاج الالحم الذي یصل وزنھ النھائي إلى 

 المعامل
 مستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة

)AEL-BAT( )1) (2( 
 مكان إیواء الحیوان/السنة)/3NH كغ(

 3NH 0.01 – 0.08األمونیا ویُعبَّر عنھا بصیغة 

) AEL-BATقد ال ینطبق مستوى االنبعاثات المرتبطة بأفضل التقنیات المتاحة ( )1(
االستزراع الكثیف الداخلي، والمرعى الطلیق، والمرعى الطلیق  على األنواع التالیة من الزراعة:

التقلیدي، والحریة الكاملة في الھواء الطلق، على النحو المحدد في الئحة المفوضیة األوروبیة رقم 
543/2008. 

 یرتبط الحد األدنى من المرعى باستخدام نظام تنقیة الھواء. )2(

 
) BAT-AELوقد ال ینطبق مستوى االنبعاثات المرتبط بأفضل التقنیات المتاحة ( BAT 25یتمثل الرصد المرتبط في 

 على اإلنتاج الحیواني العضوي.

 

 البط انبعاثات األمونیا الصادرة من أماكن إیواء 3.1.3
 

33 BAT.  من أجل خفض انبعاثات األمونیا في الھواء والصادرة من أماكن إیواء البط، تتمثل أفضل التقنیات
 المتاحة في استخدام إحدى التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة مناسبة منھا.

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 (أ)

أو  تتمثل إحدى التقنیات التالیة التي تستخدم التھویة الطبیعیة
  القسریة فیما یلي:

مضافات من المھاد على نحو متكرر (في حالة وجود   .1
أرضیة صلبة مع مھاد عمیق أو مھاد عمیق مدمج بأرضیة 

 مضلعة).
تعتمد قابلیة التطبیق، في المصانع القائمة ذات المھاد العمیق 

 المدمج بأرضیة مضلعة، على تصمیم الھیكل القائم.

متكرر (في حالة وجود أرضیة إزالة السماد على نحو  .2
 مضلعة بالكامل).

ال تنطبق إال على تربیة البط البربري/المسكوفي (البط 
 المسكوفي)، ألسباب صحیة.

 
 (ب)

 استخدام نظام تنقیة الھواء، مثل:
 جھاز تنقیة األحماض الرطبة؛ .1
 نظام تنقیة الھواء على مرحلتین أو ثالث مراحل؛ .2
 تنقیة أحیائي).جھاز تنقیة أحیائي (أو مرشح  .3

 قد ال تنطبق عموماً بسبب ارتفاع تكالیف التنفیذ.
ال تنطبق على المصانع القائمة إال عند استخدام نظام التھویة 

 المركزیة.
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 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

 .3-13-4و 4.11 یرد وصف ھذه التقنیات في القسمین )1(

 

 انبعاثات األمونیا الصادرة من أماكن إیواء الدیوك الرومیة 3.1.4
 

34 BAT.  من أجل خفض انبعاثات األمونیا في الھواء والصادرة من أماكن إیواء الدیوك الرومیة، تتمثل
 التقنیات الواردة أدناه أو مجموعة مناسبة منھا.أفضل التقنیات المتاحة في استخدام إحدى 

 

 قابلیة التطبیق )1التقنیة ( 

التھویة الطبیعیة أو القسریة مع نظام الشرب غیر القابل للتسریب  (أ)
 (في حالة وجود أرضیة صلبة مع مھاد عمیق).

ال تنطبق التھویة الطبیعیة على المصانع المجھزة 
 بنظام التھویة المركزیة.

تنطبق التھویة الطبیعیة في المرحلة األولیة  قد ال
 للتربیة أو نظراً للظروف المناخیة القاسیة.

 (ب)
 استخدام نظام تنقیة الھواء، مثل:

 جھاز تنقیة األحماض الرطبة؛ .1
 نظام تنقیة الھواء على مرحلتین أو ثالث مراحل؛ .2
 جھاز تنقیة أحیائي (أو مرشح تنقیة أحیائي). .3

 سبب ارتفاع تكالیف التنفیذ.قد ال تنطبق عموماً ب
ال تنطبق على المصانع القائمة إال عند استخدام نظام 

 التھویة المركزیة.

 .4.13.4و 11-4یرد وصف ھذه التقنیات في القسمین  )1(
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 وصف التقنیات 4
 

 تقنیات خفض االنبعاثات الصادرة من میاه الصرف 4.1
 

 الوصف التقنیة 

ذلك، یمكن خفض حجم میاه الصرف باستخدام تقنیات مثل التنظیف المسبق (ومثال  التخفیف من استخدام المیاه إلى الحد األدنى.
 التنظیف الجاف اآللي) والتنظیف بالضغط العالي.

فصل میاه األمطار عن مجاري میاه 
 الصرف التي تتطلب المعالجة.

یجري الفصل عن طریق تنفیذ مجموعات منفصلة تتسم بأشكال نظم الصرف 
 ومصممة تصمیماً سلیماً وخاضعة للصیانة على نحو صحیح.

 معالجة میاه الصرف. 
معالجة بالترسیب و/أو المعالجة البیولوجیة. وفیما یتعلق بمیاه الصرف یمكن إجراء ال

ذات الحمولة المنخفضة من الملوثات، یمكن إجراء المعالجة عن طریق القنوات 
المنخفضة، وبرك الماء، واألراضي المستنقعیة المبنیة، والممرات المائیة وما إلى 

 قبل المعالجة البیولوجیة.ذلك. ویمكن استخدام نظام التدفق األولي للفصل 

تسریب میاه الصرف في األراضي باستخدام 
نظم الري مثل الرشاش أو الرشاش المتنقل 

 أو الصھریج أو الحاقن السري.

ویمكن معالجة تدفق میاه الصرف، في الخزانات أو البحیرات، على سبیل المثال، قبل 
ویمكن أن تنشر في األراضي األجزاء الصلبة الناتجة نشرھا في األراضي. 

ویمكن ضخ المیاه من المخازن عبر األنابیب التي تنقلھا إلى رشاشات أو عنھا. 
رشاشات متنقلة تسقي األراضي بمعدل منخفض. ویمكن إجراء عملیة الري باستخدام 

ر معدات مجھزة بتطبیق قابل للتحكم بھ لضمان اتباع مسار منخفض (نمط نش
 منخفض) وقطرات كبیرة.

 

 تقنیات استخدام الطاقة بكفاءة 4.2
 

 الوصف التقنیة

تحسین نظم التدفئة/التبرید والتھویة إلى الحد 
األقصى وإدارتھا على النحو األمثل، ال سیما 

 عند استخدام نظم تنقیة الھواء.

 وتؤخذ في الحسبان متطلبات رعایة الحیوان (مثل التركیز على ملوثات الھواء،
 ودرجات الحرارة المناسبة)، ویمكن الحصول علیھا باتخاذ عدة تدابیر، ھي:

أتمتة تدفق الھواء وخفضھ إلى الحد األدنى، مع الحفاظ على منطقة  -
 الراحة الحراریة للحیوانات؛

 استخدام مراوح ذات استھالك للطاقة في الحد األدنى الممكن؛ -
 اإلمكان؛ المحافظة على انخفاض مقاومة التدفق قدر -
لة إلكترونیاً؛ -  محوالت التردد والمحركات الُمحوَّ
مراوح موفرة للطاقة وقابلة للتحكم بھا وفقاً لتركیز ثاني أكسید الكربون  -
)2CO.في أماكن المأوى ( 
توزیع معدات التدفئة/التبرید والتھویة وأجھزة استشعار درجة الحرارة  -

 اً.ومناطق التسخین المنفصلة توزیعاً سلیم

عزل جدران أماكن المأوى و/أو أرضیاتھا 
 و/أو أسقفھا.

دة بطبقة غیر منِفذة.   یمكن أن تكون المواد العازلة غیر ُمنِفذة بطبیعتھا أو مزوَّ
د المواد المنفذة بحاجز بخاري، ألن الرطوبة ھي سبب من األسباب الرئیسیة  وتُزوَّ

 المؤدیة إلى تردي مادة العزل.
إحدى أنواع المواد العازلة المخصصة لمزارع الدواجن مركبة من ویمكن أن تكون 

أغشیة عاكسة للحرارة، مكونة من رقائق بالستیكیة مصفحة لعزل المساكن ومنع 
 تسرب الھواء والرطوبة إلیھا.
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 الوصف التقنیة

 استخدام اإلضاءة الموفرة للطاقة.

 یمكن استخدام اإلضاءة الموفّرة للطاقة على نحو أكبر بإجراء ما یلي:
i. تبدال مصابیح تنجستن التقلیدیة أو غیرھا من المصابیح ذات الكفاءة اس

المنخفضة بأضواء أكثر توفیراً للطاقة، مثل مصابیح الفلوریسنت 
 ؛)LEDوالصودیوم والدیود الباعث للضوء (

ii.  استخدام أجھزة ضبط وتیرة الومضات الدقیقة أو أجھزة خفت اإلضاءة
ستشعار أو مفاتیح دخول الغرف لضبط اإلضاءة االصطناعیة أو أجھزة اال

 للتحكم باإلضاءة؛
iii.   إتاحة دخول المزید من الضوء الطبیعي، باستخدام، على سبیل المثال، منافذ

ویتعین موازنة الضوء الطبیعي مع احتمال فقدان  التھویة أو نوافذ السقوف.
 الحرارة.

iv. .تطبیق مخططات اإلضاءة باستخدام فترات اإلضاءة المتغیرة 

المبادالت الحراریة. ویمكن استخدام  استخدام
 أحد األنظمة التالیة:

 ھواء؛-ھواء -
 ماء؛ -ھواء -
 أرض. -ھواء -

ھواء، یمتص الھواء الداخل الحرارة المتصاعدة من -في المبادل الحراري ھواء 
ھواء العادم الصادر من المصنع. ویمكن أن یتكون من ألواح األلمنیوم المؤكسد أو 

 ).PVCینیل كلوراید (أنابیب البولي ف
ماء، یتدفق الماء عبر زعانف األلمنیوم الموجودة في -وفي المبادل الحراري ھواء

 قنوات العادم ویمتص الحرارة المتصاعدة من الھواء الُمستنفد.
ر الھواء النقي من خالل األنابیب -وفي المبادل الحراري ھواء  أرض، یُدوَّ

المطمورة (على عمق حوالي مترین، مثالً) باالستفادة من التباین الحراري 
 الموسمي المؤدي إلى انخفاض درجة حرارة التربة.

استخدام المضخات الحراریة الستعادة 
 الحرارة.

عددة (الماء والسماد السائل واألرض یجري امتصاص الحرارة بوسائط مت 
والھواء، وما إلى ذلك) وتُنقل إلى موقع آخر، من خالل سائل یدور في دائرة مغلقة 
باستخدام مبدأ دورة التبرید العكسي. ویمكن استخدام الحرارة إلنتاج ماء معقم أو 

 لتغذیة نظاَمي التدفئة والتبرید.
مختلف الدوائر، مثل أنظمة تبرید السماد ویمكن لھذه التقنیة أن تمتص الحرارة من 

السائل، أو الطاقة الحراریة األرضیة، أو تنقیة المیاه، أو مفاعالت معالجة السماد 
 السائل البیولوجیة، أو الغازات الصادرة عن عادم محرك الغاز الحیوي.

استعادة الحرارة باستخدام أرضیة مضلعة 
 ساخنة ومبردة (نظام كومبیدك).

دائرة میاه مغلقة في أسفل األرضیة وتُرّكب دائرة أخرى على مستوى تُرّكب  
وتربط أعمق لتخزین الحرارة الزائدة أو إعادتھا إلى مسكن الدواجن عند الحاجة. 

 مضخة حراریة دائرتي المیاه.
ن األرضیة بالحرارة الُمخزنة من أجل الحفاظ  في مستھل فترة تربیة الدواجن، تُسخَّ

جافة من خالل تجنب تكثف الرطوبة؛ وخالل دورة التربیة  على بقاء القمامة
الثانیة، تُولد الطیور حرارة زائدة یُحتفظ بھا في دائرة التخزین مع تبرید األرضیة 

 مما یخفف من انحالل حمض الیوریك عن طریق خفض النشاط المیكروبي.

 تطبیق التھویة الطبیعیة.

الحیوانات عن التأثیرات الحراریة و/أو ھبوب تنتج التھویة الحرة في أماكن إیواء 
الریاح. ویمكن أن تتسم أماكن إیواء الحیوانات بفتحات في التالل وأیضاً، إذا لزم 
األمر، فتحات على جوانب الجملون باإلضافة إلى فتحات خاضعة للتحكم في 
الجدران الجانبیة. ویمكن تجھیز الفتحات بشبكات الحمایة من الریاح. ویمكن 

 ستخدام المراوح للحصول على الدعم في أثناء الطقس الحار.ا

 

 تقنیات خفض االنبعاثات الناجمة عن الغبار  4.3
 

 الوصف التقنیة

 تعفیر المیاه
تُرش المیاه من خالل فوھات بضغط عال إلنتاج قطرات دقیقة تمتص الحرارة  

وتسقط إلى األرض بفعل الجاذبیة، مما یؤدي إلى ترطیب جزیئات الغبار التي 
 تصبح ثقیلة بما یكفي لتسقط أرضاً. ویتعیَّن تجنب المھاد الندي أو الرطب.
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 الوصف التقنیة

 التأیُّن
إلنتاج أیونات سالبة. وتُشحن جزیئات یُنشأ حقل كھروستاتیكي في أماكن اإلیواء 

الغبار المحمولة جواً بواسطة األیونات السالبة الحرة؛ وتُجمع الجسیمات على 
 األرض وأسطح الغرف بفعل قوة الجاذبیة وجاذبیة الحقل الكھروستاتیكي.

 رش الزیت
یُرش الزیت النباتي النقي داخل المسكن بواسطة فوھات. كما یمكن استخدام مزیج 

٪ من الزیت النباتي للرش. وتتعلق جزیئات الغبار المنتشرة 3من الماء وحوالي 
بقطرات الزیت وتتجمع في المھاد. وتُرش أیضاً طبقة رقیقة من الزیت النباتي على 

 المھاد لمنع االنبعاثات الناجمة عن الغبار. ویتعیَّن تجنب المھاد الندي أو الرطب.

 

 ة عن الروائحتقنیات خفض االنبعاثات الصادر 4.4
 

 الوصف التقنیة 

ضمان مسافات كافیة تفصل بین المصنع/المزرعة 
 والمستقبالت الحساسة.

ن مسافات كافیة تفصل بین  في مرحلة تخطیط المصنع/المزرعة، تُؤمَّ
المصنع/المزرعة والمستقبالت الحساسة من خالل تطبیق الحد األدنى من 

التشتت للتنبؤ/محاكاة تركیز الروائح في المسافات القیاسیة أو تطبیق نمذجة 
 المناطق المحیطة.

تغطیة السماد السائل أو السماد الصلب في أثناء 
 التخزین. 

 صلب.فیما یتعلق بالسماد ال 4.5 انظر الوصف الوارد في القسم

 فیما یتعلق بالسماد السائل. 4.6 انظر الوصف الوارد في القسم

 .4.6.1 انظر الوصف الوارد في القسم التخفیف من تحریك السماد السائل إلى الحد األدنى.

الھوائي (التھویة) للسماد  الھضم
 السائل/المالط.

 .4.7 انظر الوصف الوارد في القسم
 تسمید السماد الصلب.

 الھضم الالھوائي

الموزعة الشریطیة أو الحاقن الضحل أو الحاقن 
 .4.8.1 انظر الوصف الوارد في القسم بالعمق لنشر سماد األرض السائل.

 .BAT 22 انظر الوصف الوارد في القسم إدماج السماد في أسرع وقت ممكن.

 

 تقنیات خفض االنبعاثات الصادرة عن تخزین السماد الصلب 4.5
 

 الوصف التقنیة 

 تخزین السماد الصلب المجفف في حظیرة

عادة ما تكون الحظیرة مجرد بناء بسیط ذي أرضیة وسقف غیر ُمنفذین، مجھز  
بتھویة كافیة لتجنب الظروف الالھوائیة وباب ُمنفذ ألمور النقل. ویُنقل سماد 
الدواجن المجفف (على سبیل المثال، فضالت الدجاج الالحم والدجاج البیاض، 

على أحزمة) باألحزمة أو  وفضالت الدجاج البیاض المجففة بالھواء والمجمعة
رافعات أمامیة من أماكن إیواء الدواجن إلى الحظیرة حیث یمكن تخزینھا لفترة 

 طویلة دون تعرضھا لخطر إعادة الترطیب.
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 الوصف التقنیة 

 استخدام صومعة خرسانیة للتخزین.

لوح تثبیت من الخرسانة غیر ُمنفذ للماء یمكن تركیبھ على الجدران من ثالث جھات 
تسقیف منصة السماد، والبالستیك المقاوم لألشعة فوق البنفسجیة، مع غطاء، مثل 

٪ مثالً) باتجاه مجرى الصرف األمامي. 2وما إلى ذلك. أما األرضیة فمائلة (
وتُجمع األجزاء السائلة وأي سیحان ناجم عن ھطول األمطار في حفرة خرسانیة 

 مشددة مانعة للتسرب ویجري التعامل بعد ذلك على ھذا األساس.
تخزین السماد الصلب على أرضیة صلبة  

غیر ُمنفذة ومجھزة بنظام صرف وخزان 
 لتجمیع لما ینجم عن الجریان السطحي.

المخزن ُمجھَّز بأرضیة صلبة مانعة للتسرب، ونظام الصرف مثل المجاري متصل 
 بالخزان لتجمیع األجزاء السائلة وأي جریان ناجم عن ھطول األمطار.

ین ذي سعة كافیة لحفظ تحدید مرفق للتخز
السماد في الفترات التي ال یمكن فیھا نشر 

 سماد األرض.

تعتمد الفترات التي یُتاح فیھا نشر سماد األرض على الظروف المناخیة المحلیة  
 والتشریعات المحلیة، وما إلى ذلك؛ ویتطلب ذلك مساحة تخزین ذات سعة مناسبة. 

وقت المناسب لنشر سماد األرض مع وتسمح السعة المتاحة أیضاً بمواءمة ال
 احتیاجات المحاصیل من النیتروجین.

تخزین السماد الصلب في أكوام الحقول 
الموضوعة بعیداً عن مجاري المیاه السطحیة 
و/أو الجوفیة التي یمكن أن یتسرب إلیھا 

 الجریان السطحي السائل.

سماد األرض یُكدس السماد الصلب مباشرة فوق التربة في الحقل قبل نشر 
على مدى فترة زمنیة محدودة (لبضعة أیام أو عدة أسابیع، مثالً). ویُغیَّر 
موقع التخزین في كل سنة على األقل ویقع أبعد ما یمكن عن المیاه السطحیة 

 أو الجوفیة.

خفض النسبة بین مساحة السطح الصادرة عنھ 
 دام مخزن حائطي ثالثي الجوانب.یمكن ضغط السماد أو استخ  االنبعاثات وحجم أكوام السماد.

 تغطیة أكوام السماد الصلب. 
یمكن استخدام مواد مثل األغطیة البالستیكیة المقاومة لألشعة فوق البنفسجیة أو  

مواد عضویة على السطح أو النشارة أو رقائق الخشب. وتخفض األغطیة الضیقة 
ي إلى خفض االنبعاثات في تبادل الھواء والتحلل الھوائي في أكوام السماد، مما یؤد

 الھواء.

 

 تقنیات خفض االنبعاثات الناجمة عن تخزین السماد السائل 4.6

تقنیات خفض انبعاثات األمونیا الناجمة عن مخازن السماد السائل والتخزین  4.6.1
 األرضي.

 

 الوصف التقنیة

خفض النسبة بین مساحة السطح الصادرة عنھ 
 االنبعاثات وحجم أكوام السماد.

یتعلق بمخازن السماد السائل المستطیلة، فإن معدل االرتفاع ومساحة السطح فیما 
. وفیما یتعلق بالمخازن الدائریة، یتم الحصول على أبعاد 50 – 30:  1تعادل 

 )4: (1إلى  3 :1قطر قدره  –مناسبة للحاویات بمعدل ارتفاع 
 یمكن زیادة ارتفاع الجدران الجانبیة لمخازن السماد السائل. 

خفض سرعة الریاح وتبادل الھواء على 
أسطح السماد السائل عن طریق التشغیل 

 على مستوى التعبئة المنخفض.

زیادة حد الطفو (الطول بین سطح السماد السائل والحافة العلویة لمخزن السماد 
السائل) للمخزن المكشوف یتیح الحصول على تأثیر شبیھ بالزجاج األمامي الواقي 

 من الریح.

 تقلیب السماد السائل إلى الحد األدنى. خفض

 الحفاظ على الحد األدنى من تقلیب السماد السائل. وتشمل ھذه الممارسة ما یلي:
 ملء المخزن تحت مستوى السطح؛ -
 تفریغ المخزن من أقرب نقطة ممكنة من قاعدتھ؛ -
تجنب التجانس غیر الضروري وتدویر السماد السائل (قبل تفریغھ من  -

 ).المخزن
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 الوصف التقنیة

 الغطاء الصلب. 
یمكن تثبیت أسقف أو أغطیة مصنوعة من الخرسانة أو ألواح مصنوعة من األلیاف 
الزجاجیة (الفیبرجالس) أو ألواح البولیستر ذات األسطح المستویة أو أشكال 
مخروطیة على الخزانات والصوامع الخرسانیة أو الفوالذیة. وھي محكمة اإلغالق، 

 تبادل الھواء ومنع المطر والثلج من اختراقھا."محكمة" للتخفیف من 

 األغطیة المرنة.

غطاء الخیمة: غطاء مجھز بعمود دعم مركزي وقضبان تخرج من أطرافھ. ویمتد 
غشاء قماشي فوق القضبان ویُربط بحافة الدعامة. ویُحتفظ بالفتحات المكشوفة 

 الغطاء إلى حدودھا الدنیا.
ز بإطار ھیكلي منحٍن ُمركَّب فوق مخازن دائریة الغطاء على شكل قبة: غطاء مجھَّ 

 وُمثبَّت بقطع فوالذیة ومفاصل تثبیت بالمسامیر الملولبة.
ن من مادة مركبة مرنة وذاتیة الدعم مثبتة بسدادات  الغطاء المسطح: غطاء مكوَّ

 على ھیكل معدني.

  األغطیة العائمة.

 

 القشرة الطبیعیة. 

سطح السماد السائل الذي یحتوي على ما یكفي  یمكن أن تتكون طبقة قشریة على
٪ على األقل) بناء على طبیعة المواد الصلبة الموجودة في السماد 2من مواد جافة (

السائل. ومن أجل أن تتسم ھذه الطبقة القشریة بالفعالیة، یجب أن تكون سمیكة، وأال 
لغطاء، یُعبأ تتعكر، وأن تغطي سطح السماد السائل بالكامل. وبمجرد أن یتشكل ا

 المخزن من أسفل السطح لتفادي تعرضھ للكسر.

 القش.

یضاف القش المفروم إلى السماد السائل مما یؤدي إلى تشكیل قشرة. ویفضي ذلك  
٪. 5-4على وجھ العموم لنتیجة مرضیة عندما تتجاوز المواد الجافة فیھ نسبة 

سم. ویمكن تقلیص فقاعات الھواء بإضافة  10ویوصى بأال تقل سماكة الطبقة عن 
ید طبقات القش خالل السنة وقد یتعین تجدالقش عند إضافة السماد السائل. 

ً أو كلیاً. وبمجرد أن یتشكل الغطاء، یُعبأ المخزن من أسفل السطح لتفادي  جزئیا
 تعرضھ للكسر.

 الكرات البالستیكیة.
غ لتغطیة سطح السماد  100سم ووزن  20تُستخدم كرات البولیستیرین بقطر 

بانتظام وإعادة تعبئة البقع السائل. ومن الضروري استبدال العناصر التالفة منھا 
 المكشوفة.

 المواد السائبة الخفیفة.

تُضاف مواد مثل المجامیع الطینیة الممددة الخفیفة، والمنتجات القائمة على 
تلك المجامیع، والبرلیت أو الزیولیت إلى سطح السماد السائل لتشكیل طبقة 

سم. ویمكن أن  12إلى  10ویوصى باعتماد طبقة عائمة ذات سماكة من  عائمة.
تكون الطبقة الرقیقة الفعالة للجزیئات الصغرى من المجامیع الطینیة الممددة 

 الخفیفة.

 األغطیة المرنة العائمة.

تستقر األغطیة البالستیكیة العائمة (مثل البطانیات واأللواح القماشیة واألشرطة) 
على الغطاء في على سطح السماد السائل. وتُركب العوامات واألنابیب للحفاظ 

مكانھ، مع الحفاظ على فراغ تحت الغطاء. ویمكن دمج ھذه التقنیة مع عناصر 
التركیب وھیاكلھ إلتاحة القیام بحركات عمودیة. ویتعین القیام بعملیة التنفیس 

 باإلضافة إلى إزالة میاه األمطار التي تتجمع في األعلى.

بالستیكیة السداسیة الشكل العائمة تلقائیاً على سطح السماد السائل. تُوزع األجسام ال البالط البالستیكي الھندسي.
 ٪ من السطح.95وبإمكانھا تغطیة حوالي 

 الغطاء المنفوخ بالھواء.
) ومجھز بجیب قابل للنفخ PVCغطاء مصنوع من قماش الكلورید البولیفینل (

معدني یطفو على سطح السماد السائل. ویُثبت القماش بحبال الشد على ھیكل 
 محیطي.

 الصفائح البالستیكیة المرنة.

ن الصفائح البالستیكیة غیر الُمنفذة الخاصة باألشعة فوق البنفسجیة (مثل  تُؤمَّ
مما یمنع الغطاء البولیثیلین العالي الكثافة) في أقسام البنوك وتُدعم على عوامات، 

ویمكن أیضاً تزوید األغطیة من الدوران في أثناء خلط السماد ورفعھ بفعل الریاح. 
بأنابیب تجمیع إلزالة الغازات وفتحات الصیانة األخرى (من أجل استخدام معدات 

 التجانس، على سبیل المثال) ونظام لتجمیع میاه األمطار والتخلص منھا. 
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 تقنیات خفض االنبعاثات في التربة والمیاه والناجمة عن مخازن السماد السائل  4.6.2
 

 الوصف التقنیة 

استخدام المخازن القادرة على مقاومة 
 التأثیرات المیكانیكیة والكیمیائیة والحراریة.

یمكن استخدام األشائب الخرسانیة المناسبة، وفي كثیر من الحاالت، إكساء الجدران 
 الخرسانیة أو الطبقات غیر الُمنفذة بألواح الصلب.

تحدید مرفق تخزین ذي سعة كافیة لحفظ 
الفترات التي ال یمكن فیھا نشر السماد في 

  سماد األرض.
 4.5 انظر القسم

 

 تقنیات معالجة السماد في المزارع 4.7
 

 الوصف التقنیة 

 الفصل المیكانیكي للسماد السائل.
والصلبة بمحتویاتھا المختلفة من المواد الجافة، وذلك مثالً فصل األجزاء السائلة 

باستخدام فواصل الضغط اللولبیة، وفواصل الدورق النابذة، والفصل بواسطة 
دمج -المناخل وضغط المصافي. ویمكن تعزیز عملیة الفصل عن طریق تخثر

 الجسیمات الصلبة.

الھضم الالھوائي للسماد في منشآت الغاز 
 الحیوي.

عدم وجود األكسجین، تتحلل المادة العضویة للسماد في مفاعل مغلق بفعل مع 
الكائنات الدقیقة الالھوائیة. ویُنتج الغاز الحیوي ویُجمع من أجل تولید الطاقة، أي 

وفي تین، و/أو الوقود الخاص بالنقل. إنتاج الحرارة، و/أو الحرارة والطاقة مدمج
ویمكن استخدام البقایا ة الُمولَّدة. ھذه العملیة، یُعاد تدویر بعض الحرار

المستقرة (بقایا الھواضم) كسماد (مع بقایا الھواضم الصلبة بدرجة 
 كافیة بعد الكْمر).

ویمكن ھضم السماد الصلب مع السماد السائل و/أو الركائز األخرى، مع ضمان  
 ٪. 12وجود مادة جافة بدرجة ال تتجاوز 

 استخدام نفق خارجي لتجفیف السماد

ع السماد من أماكن إیواء الدجاج البیاض ویُزال بواسطة أحزمة تنقلھ إلى  یُجمَّ
الخارج لھیكل مغلق مخصص لذلك، ویحتوي على سلسلة من األحزمة المثقبة 
ً بذلك السماد  المتداخلة التي تشكل النفق. ویُنفخ الھواء الدافئ عبر األحزمة، ُمجففا

ى النفق بالھواء المستخرج من مكان إیواء في غضون یومین أو ثالثة أیام. ویُھوَّ 
 الدجاج البیاض.

 الھضم الھوائي (التھویة) للسماد السائل.

ى السماد السائل   التحلل البیولوجي للمواد العضویة في الظروف الھوائیة. یُھوَّ
ن عن طریق مھاوي مغمورة أو عائمة في عملیة مستمرة أو على دفعات.  الُمخزَّ

متغیرات التشغیل لمنع إزالة النتروجین، مثل متابعة تحریك ویجري التحكم في 
دة أم ال)  السماد السائل بأبطأ قدر ممكن. ویمكن استخدام البقایا كسماد (أكانت ُمسمَّ

 بعد تركیزھا.

 نترجة السماد السائل ونزع النتروجین عنھ.

ل جزء من النتروجین العضوي إلى أمونیوم. ویتأكسد األمونیوم عن طریق  یُحوَّ
بكتیریا النترجة إلى نتریت ونترات. وفي تطبیق للفترات الالھوائیة، یمكن تحویل 

بوجود الكربون العضوي. ویستقر السماد السائل، في الحوض  2Nالنترات إلى 
لتھویة. ویمكن استخدام البقایا الثانوي، مع إعادة استخدام جزء منھ في حوض ا

دة أم ال) بعد تركیزھا.  كسماد (أكانت ُمسمَّ

 كمر السماد الصلب. 

تحلل السماد الصلب الھوائي المتحكم بھ عن طریق الكائنات الحیة الدقیقة یُنتج 
ن ویُنشر سماداً في  منتجاً نھائیاً (السماد العضوي) مستقراً بدرجة كافیة لیُنقل ویُخزَّ

وتُخفَّض الروائح والمسببات الُمْمِرضة الجرثومیة والمحتوى المائي  األرض.
ً تحویل الجزء ویُوفَّر  الصلب من السماد إلى سماد سائل. للسماد. ویمكن أیضا

األوكسیجین عن طریق االنعكاس المیكانیكي للریاح أو التھویة القسریة لألكوام. 
مكن تحویل البقایا البیولوجیة أو كما یمكن استخدام البرامیل وخزانات التسمید. وی

المخلفات الخضراء أو النفایات العضویة األخرى (مثل مواد الھضم) إلى سماد 
 مشترك مع السماد الصلب.
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 تقنیات نشر سماد األرض  4.8
 

 تقنیات نشر سماد األرض السائل 4.8.1
 

 الوصف التقنیة

 تخفیف السماد السائل
. محتوى المواد الجافة في 1:50حتى  1:1معدل التخفیف بالماء: السماد السائل من 

ً استخدام الجزء السائل من 2السماد السائل المخفف ھو أقل من  ٪. ویمكن أیضا
 الفصل المیكانیكي للسماد السائل ومواد الھضم الناجمة عن الھضم الالھواني. 

السماد السائل المخفف في خط أنابیب میاه الري ویُضخ بضغط یُحقن  نظام الري ذو الضغط المنخفض 
 منخفض إلى نظام الري (مثل الرشاش أو جھاز الري المتنقل).

 الرشاش الشریطي (خرطوم السحب)
سلسلة من الخراطیم المرنة تتدلى من قضیب عریض مثبت على مقطورة السماد 

األرض في نطاقات متوازیة السائل. وتُفرغ الخراطیم السماد السائل على مستوى 
 واسعة. ومن الممكن التطبیق بین صفوف المحاصیل النامیة الصالحة للزراعة.

 الرشاش الشریطي (حذاء السحب) 
یُفرغ السماد السائل من أنابیب صلبة تنتھي بـ"شقوق ھاللیة" معدنیة، مصممة 

مظلة  لتطبیق السماد السائل مباشرة في نطاقات ضیقة على سطح التربة وتحت
المحاصیل. وصمم بعض أنواع من الشقوق المعدنیة الخلفیة لفتح مجال في الشقوق 

 الضحلة في التربة مما یسھل تسریب السماد إلیھا.

 الحاقن السطحي (ذو الفتحة المفتوحة)
تُستخدم الشوكات أو األمشاط القرصیة لقطع الشقوق العمودیة (عادة ما تكون بعمق 

التربة، ُمشّكلة بذلك أخادید یُرسَّب فیھا السماد السائل. ویستقر سم) في  6إلى  4من 
السماد السائل المحقون كلیاً أو جزئیاً تحت سطح التربة ویُكّون أخادید عادة ما تبقى 

 مفتوحة بعد ترسیب السماد.

 الحاقن بالعمق (ذو الفتحة المغلقة)
ترسیب السماد السائل تُستخدم الشوكات أو األمشاط القرصیة في زراعة التربة و

فیھا، قبل أن یغطي ضغط العجالت أو البكرات السماد تغطیة كاملة. ویتراوح عمق 
 سم. 20سم و 10الفتحة المغلقة بین 

 4.12.3 انظر القسم تحّمض السماد السائل

 

 تقنیات الرصد  4.9
 

 )P) والفوسفور (Nتقنیات رصد إفراز النتروجین ( 4.9.1
 

 الوصف  التقنیة
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حساب إفراز النتروجین والفوسفور باستخدام 
توازن الكتلة من النتروجین والفوسفور بناء 

الغذائي من على كمیة الغذاء، ومحتوى النظام 
البروتین الخام، والفوسفور الكلي، وأداء 

 الحیوانات.

ویُحسب التوازن الكتلي لكل فئة من فئات الحیوانات التي تُربى في المزارع، 
 بالتزامن مع نھایة دورة التربیة، على أساس المعادالت التالیة:

 احتفاظنتروجین  – نظام غذائي= نتروجین  مفرزنتروجین 

 احتفاظفوسفور  – نظام غذائي= فوسفور  مفرزفوسفور 

 

على كمیة الغذاء المستھلك وعلى محتوى النظام الغذائي  نظام غذائيیعتمد النتروجین 
على كمیة الغذاء المستھلك  نظام غذائيویعتمد الفوسفور من البروتین الخام. 

 ویمكن االنتفاع بالبروتین وعلى محتوى النظام الغذائي من الفوسفور الكلي.
 الخام ومحتویات الفوسفور الكلي بإحدى األسالیب التالیة:

 في حالة اإلمداد باألغذیة الخارجیة: في الوثائق المرافقة. •
عن طریق أخذ عینات من في حالة المعالجة الذاتیة لألغذیة:  •

مركبات األغذیة من الصوامع أو نظام التغذیة لتحلیل 
أو، بدالً من ذلك، المحتوى الكلي للفوسفور والبروتین الخام 

في الوثائق المرافقة باستخدام القیم القیاسیة للمحتوى الكلي 
 لمركبات األغذیة من الفوسفور والبروتین الخام.

 

 یمكن تقدیر احتواء النتروجین واحتواء الفوسفور بأحد األسالیب التالیة:

 المعادالت أو النماذج المشتقة إحصائیاً؛ •
تویات الحیوان من النتروجین والفوسفور عوامل االحتواء القیاسیة لمح •

 (أو البیض، في حالة الدجاج البیاض)؛
تحلیل محتویات عینة تمثیلیة للحیوان (أو البیض، في حالة الدجاج  •

 البیاض) من النتروجین والفوسفور.
یراعي التوازن الكتلي بوجھ خاص أي تغییرات مھمة تطرأ على النظام الغذائي 

 ر التغذیة المركبة).المطبق عادة (مثل تغیی

تقدیر المحتویات من النتروجین الكلي 
 والفوسفور الكلي باستخدام تحلیل السماد.

 –یقاس المحتوى الكلي من النتروجین والفوسفور لعینة تمثیلیة مركبة من السماد 
بناء على السجالت المرتبطة بحجم  –ویُقدر إجمالي إفرازات النتروجین والفوسفور 

یتعلق بالسماد السائل) أو وزنھ (فیما یتعلق بالسماد الصلب). أما  السماد (فیما
 بالنسبة إلى نظم السماد الصلب، فیراعى محتوى المھاد من النتروجین.

أماكن و/أو أعماق  10ولكي تكون العینة المركبة ممثلة، یجب أخذ العینات من 
اد الدواجن، فتُؤخذ مختلفة على األقل للعمل على العینة المركبة. أما في حاالت مھ

 العینات من أسفل المھاد.
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 تقنیات رصد األمونیا والغبار 4.9.2
 

 الوصف  التقنیة

التقدیر باستخدام توازن الكتلة على 
أساس اإلفرازات والنتروجین الكلي 
(أو األمونیومي) الموجود في كل 

 مرحلة من مراحل إدارة السماد.

تُقدر االنبعاثات الناجمة عن األمونیا بناء على كمیة النتروجین التي تفرزھا كل فئة من الفئات الحیوانیة 
) VC) ومعامالت التطایر (TAN -وباستخدام تدفق النتروجین الكلي (أو النتروجین األمونیومي الكلي 

 رض).في كل مرحلة من مراحل إدارة السماد (اإلیواء والتخزین ونشر سماد األ

 المعادالت المطبقة في كل مرحلة من مراحل إدارة السماد ھي:

 
 حیث أن:

E 3 تمثل االنبعاثات السنویة منNH الصادرة عن مكان إیواء الحیوان أو مخزن السماد أو
 موقع الحیوان/السنة)./3NHنشر سماد األرض (على سبیل المثال، بالكلغ 

N ین األمونیومي الكلي المفرز أو المخزن أو المستخدم في تمثل النتروجین الكلي السنوي أو النتروج
موقع الحیوان/السنة). ویمكن النظر في إضافات النتروجین /Nنشر سماد األرض (مثالً بالكغ 

(المرتبطة منھا مثالً بالفضالت وإعادة تدویر السوائل الناجمة عن الغسیل) و/أو عملیات فقدان 
 عالجة السماد)، عند االقتضاء.النتروجین (المتعلقة منھا مثالً بم

VC  ھو معامل التطایر (بدون بعد، مرتبط بنظام اإلیواء أو تخزین السماد أو تقنیات نشر سماد
 األرض) ویمثل نسبة النتروجین األمونیومي الكلي أو النیتروجین الكلي المنبعث في الھواء.

 VC  ھو مشتق من قیاسات مصممة ومنفذة وفقاً لبروتوكول وطني أو دولي (مثل بروتوكولVERA (
ومصادق علیھ فیما یتعلق بمزرعة من نوع مماثل من حیث التقنیة وتخضع لظروف مناخیة مماثلة. وبدالً 

من  من اإلرشادات األوروبیة أو غیرھا VCمن ذلك، یمكن الحصول على المعلومات التي تتیح حساب 
 اإلرشادات المعترف بھا دولیاً. 

ویراعي توازن الكتلة وال سیما أي تغییر ھام یطرأ على نوع الدواجن التي تُربى في المزرعة و/أو على 
 التقنیات المطبقة على اإلیواء والتخزین ونشر سماد األرض.

الحساب باستخدام قیاس تركیز 
األمونیا (أو الغبار) ومعدل التھویة 

مقیاس المنظمة الدولیة باستخدام 
) أو ISOلتوحید المقاییس (

األسالیب القیاسیة الوطنیة أو الدولیة 
أو غیرھا من األسالیب التي تضمن 

 بیانات ذات جودة علمیة مكافئة.

ع األیام  ع على مدى سنة واحدة. وتُوزَّ تُؤخذ عینات األمونیا (أو الغبار) في ستة أیام، كحد أدنى، وتُوزَّ
 ذ العینات على النحو التالي:المخصصة ألخ

فیما یتعلق بفئات الحیوانات ذات نمط انبعاثات مستقر (مثل الدجاج البیاض)، تُحدد أیام أخذ  -
 العینات عشوائیاً في كل فترة شھرین. ویُحسب المتوسط الیومي بوصفھ متوسط جمیع أیام أخذ العینات.

یة في االنبعاثات أثناء دورة التربیة وفیما یتعلق بفئات الحیوانات التي تسجل زیادة خط -
ع أیام أخذ العینات بالتساوي على فترة النمو. وسعیاً إلى تحقیق ذلك،  (مثل الخنازیر الُمسمنة)، تُوزَّ

ع  یُحسب نصف القیاسات في النصف األول من دورة التربیة ویُحسب الباقي في النصف الثاني منھا. وتُوزَّ
ثاني من دورة التربیة بالتساوي على مدى السنة (نفس عدد القیاسات في كل أیام أخذ العینات في النصف ال

 موسم). ویُحسب المتوسط الیومي بوصفھ متوسط جمیع أیام أخذ العینات.

وفیما یتعلق بفئات الحیوانات التي تسجل زیادة مطردة في االنبعاثات (مثل أفراخ الدجاج)،  -
ویقع یوم واحد للقیاس في الفترة ویة في الطول (نفس عدد األیام). تُقسم دورة التربیة إلى ثالث فترات متسا

األولى، وقیاسان في الفترة الثانیة، وثالثة قیاسات في الفترة الثالثة. وباإلضافة إلى ذلك، تُوزع أیام أخذ 
). العینات في الفترة الثالثة من دورة التربیة بالتساوي على مدار السنة (نفس عدد القیاسات لكل موسم

 ویُحسب المتوسط الیومي بوصفھ متوسط الُمدد الدوریة الثالثة.

ساعة ویؤدى ذلك عند مدخل/مخرج الھواء. ویُقاس  24یعتمد أخذ العینات على فترات تمتد على مدار 
تركیز األمونیا (أو الغبار) عند مخرج الھواء، ویُصحح لتركیز الھواء الداخل، ویجري اشتقاق انبعاثات 

و الغبار) الیومیة عن طریق قیاس معدل التھویة وتركیز األمونیا (أو الغبار) ومضاعفتھما. األمونیا (أ
وعلى أساس المتوسط الیومي النبعاثات األمونیا (أو الغبار)، یمكن حساب المتوسط السنوي النبعاثات 

ترات عدم وُصحح ألي فترة من ف 365األمونیا (أو الغبار) من مكان إیواء الحیوانات، إذا ُضرب بـ
 اإلشغال.
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 الوصف  التقنیة

ویُحدد معدل التھویة، الذي یمثل ضرورة في تحدید تدفق كتلة االنبعاثات، إما عن طریق الحساب (مثل 
مقیاس الریح على عجالت المراوح، وتسجیل نظام التحكم في التھویة) في األماكن المجھزة بنظام التھویة 

) وأي من الغازات SF6سداسي فلورید الكبریت (القسریة، أو عن طریق غازات التتبع (باستثناء استخدام 
في أماكن اإلیواء ذات التھویة الطبیعیة التي  ))CFCsالتي تحتوي على مركبات الكلوروفلوروكربون (

 تھیئ خلط الھواء على نحو سلیم.
ینات أما فیما یتعلق بالمصانع التي تحتوي على مداخل ومنافذ ھوائیة متعددة، فال تُرصد إال نقاط أخذ الع

 تلك التي تعتبر ممثلة (من حیث االنبعاثات الكتلیة المتوقعة) للمصنع.

 التقدیر باستخدام عوامل االنبعاثات.

تُقدر انبعاثات األمونیا (أو الغبار) على أساس عوامل االنبعاثات المستمدة من القیاسات المصممة والمنفذة 
ً لبروتوكول وطني أو دولي (مثل بروتوكول  في مزرعة تتسم بنوع مماثل من التقنیات ) VERAوفقا

(المتعلقة بنظام اإلیواء وتخزین السماد و/أو نشر سماد األرض) وتخضع لظروف مناخیة مماثلة. وبدالً 
من ذلك یمكن مراعاة عوامل االنبعاثات بناء على اإلرشادات األوروبیة أو غیرھا من اإلرشادات 

 المعترف بھا دولیاً.
ل االنبعاثات ال سیما فیما یتعلق بأي تغییر مھم في نوع الدواجن التي تُربى في ویراعى استخدام عوام

 المزرعة و/أو التقنیات المطبقة فیما یتعلق باإلیواء والتخزین ونشر سماد األرض.

 

 تقنیات رصد نظم تنقیة الھواء 4.9.3
 

 الوصف  التقنیة

التحقق من أداء نظام تنقیة الھواء عن طریق 
و/أو الروائح و/أو الغبار في قیاس األمونیا 

ً لبروتوكول  ظروف المزارع العملیة، وفقا
قیاس محدد وباستخدام أسالیب القواعد القیاسیة 
األوروبیة أو غیرھا من األسالیب (المنظمة 

، أوالقواعد )ISOالدولیة لتوحید المقاییس (
القیاسیة الوطنیة أو الدولیة) لضمان إصدار 

 افئة.بیانات ذات جودة علمیة مك

یجري التحقق عن طریق قیاس األمونیا و/أو الروائح و/أو الغبار في مداخل الھواء 
ومنافذه وجمیع المعلمات اإلضافیة ذات الصلة بالتشغیل (مثل معدل تدفق الھواء، 
وانخفاض الضغط، ودرجة الحرارة، ومستوى درجة الحموضة، والتوصیل). 

فیة (في فترة ال تقل عن ثمانیة وتُجرى القیاسات في الظروف المناخیة الصی
٪ من الحد األقصى لمعدل التھویة) والظروف 80أسابیع بمعدل تھویْة > 

٪ 30المناخیة الشتویة (في فترة ال تقل عن ثمانیة أسابیع بمعدل تھویة < 
من الحد األقصى لمعدل التھویة) مع اإلدارة التمثیلیة والسعة الكاملة 

فترة زمنیة كافیة (أربعة أسابیع، على سبیل  لإلیواء، وفقط في حالة انقضاء
ویمكن تطبیق استراتیجیات مختلفة في  المثال) بعد التغییر األخیر لمیاه الغسیل.

 أخذ العینات.
 

التحكم في فعالیة وظیفة نظام تنقیة الھواء (مثالً 
عن طریق التسجیل المستمر للمعلمات 

 التشغیلیة أو استخدام نظم اإلنذار).

ل فیھ جمیع البیانات القیاسیة والتشغیلیة على مدى فترة تشغیل  سجل إلكتروني یُسجَّ
تتراوح من سنة واحدة إلى خمس سنوات. وتعتمد المعلمات المسجلة على نوع 

 نظام تنقیة الھواء، وقد تشمل ما یلي:

 درجة الحموضة وتوصیل السائل المنظف؛ .1
 تدفق الھواء وانخفاض ضغط نظام التخفیف؛ .2
 لتشغیل؛ضخ وقت ا .3
 استھالك الماء والحمض. .4

 ویمكن تسجیل المعلمات األخرى یدویاً.

 

 إدارة التغذیة  4.10
 

 تقنیات خفض النتروجین المفرز 4.10.1
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 الوصف التقنیة

خفض محتوى البروتین الخام باتباع 
نظام غذائي متوازن من حیث 
النتروجین على أساس االحتیاجات من 
الطاقة واألحماض األمینیة القابلة 

 للھضم.

خفض الفائض في إمدادات البروتین الخام بضمان أال یتجاوز التوصیات المتعلقة  
ً حین یلبي احتیاجات الحیوان من الطاقة  بالتغذیة. ویُعد النظام الغذائي متوازنا

 واألحماض األمینیة القابلة للھضم.

تتكیف التغذیة المتعددة المراحل 
المحددة بتركیبتھا الغذائیة مع المتطلبات 

 لفترة اإلنتاج.

یتطابق مزیج العلف مع االحتیاجات الحیوانیة تطابقاً أدق من حیث الطاقة واألحماض 
 األمینیة والمعادن، استناداً إلى وزن الحیوان و/أو مرحلة اإلنتاج.

إضافة كمیات ُمتحكم بھا من األحماض 
األمینیة األساسیة إلى نظام غذائي منخفض 

 البروتین الخام.

ستبدل كمیة معینة من المواد الغذائیة الغنیة بالبروتین بمواد غذائیة منخفضة البروتین، تُ 
ویُستكمل النظام الغذائي من أجل خفض المزید من محتوى البروتین الخام. 

باألحماض األمینیة االصطناعیة (مثل لیسین، ومیثیونین، وثریونین، 
في صورة األحماض والتریبتوفان، وفالین) بحیث ال یكون ھناك نقص 

 األمینیة.

استخدام مضافات التغذیة المسموح بھا  
 والتي تخفض من النتروجین الكلي المفرز.

تضاف مواد أو كائنات حیة دقیقة أو مستحضرات مثل األنزیمات (مثل 
، واألنزیمات البروتینیة) أو البروبیوتیك المرخصة (وفقاً NSPأنزیمات 

الصادرة عن البرلمان  1831/2003رقم لالئحة المفوضیة األوروبیة 
ً على  األوروبي والمجلس) إلى المواد الغذائیة أو الماء من أجل التأثیر إیجابا
كفاءة تلك المواد، عن طریق تحسین ھضمھا مثالً أو التأثیر على الجراثیم 

 المعدیة المعویة.

 

 تقنیات خفض الفوسفور المفرز  4.10.2
 

 الوصف التقنیة

المراحل مع تركیبة غذائیة التغذیة المتعددة 
 متكیفة مع المتطلبات المحددة لفترة اإلنتاج.

یتكون العلف من مزیج یُكیّف اإلمداد بالفوسفور مع احتیاجات الحیوان من 
 الفوسفور على نحو أدق حسب وزن الحیوان و/أو مرحلة اإلنتاج.

استخدام مضافات التغذیة المسموح بھا والتي 
ي المفرز (مثل تخفض من الفوسفور الكل

 إنزیم الفایتیز).

تضاف مواد أو كائنات حیة دقیقة أو مستحضرات مثل األنزیمات (مثل  
ً لالئحة المفوضیة األوروبیة رقم  أنزیم الفایتیز) المسموح بھا (وفقا

الصادرة عن البرلمان األوروبي والمجلس) إلى المواد  1831/2003
 ً  على كفاءة تلك المواد عن طریق الغذائیة أو الماء من أجل التأثیر إیجابا

تحسین ھضم الفوسفور النباتي في المواد الغذائیة مثالً أو التأثیر على 
 الجراثیم المعدیة المعویة.

 

 تقنیات معالجة االنبعاثات في الھواء والصادرة عن أماكن إیواء الحیوانات  4.11
 

 الوصف التقنیة
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 الوصف التقنیة

 المرشح الحیوي

ترشیح من المواد العضویة، مثل الخشب الجذري  یُوجھ ھواء العادم من خالل طبقة
أو رقائق الخشب، أواللحاء الخشن، أوالسماد أو الخث. ویُحتفظ دائماً بمواد المرشح 
ً متقطعاً. ویمتص الفیلم الرطب جزیئات الغبار  رطبة عن طریق رش السطح رشا

دقیقة التي ومركبات الھواء ذوات الروائح، وتتأكسد وتتحلل بفعل الكائنات الحیة ال
 تعیش على مواد المھاد المبللة.

 جھاز تنقیة أحیائي (أو مرشح تقطر أحیائي)
مرشح بشكل برج معبأ بمواد خاملة عادة ما یُحتفظ بھا مبللة باستمرار عن طریق 
ً بواسطة  رشھا بالماء. وتُمتص ملوثات الھواء في الطور السائل وتتحلل الحقا

تستقر على عناصر المرشح. ویمكن خفض األمونیا الكائنات الحیة الدقیقة التي 
 ٪.95٪ و70بنسبة تتراوح بین 

 المرشح الجاف
یُنفخ ھواء العادم على شاشة مصنوعة من البالستیك المتعدد الطبقات والموضوع 
أمام جھاز التھویة في الجدار الطرفي. ویخضع الھواء المار لتغیرات قویة في 

 یمات بفعل قوة الطرد المركزي.االتجاه مما یؤدي إلى فصل الجس

نظام تنقیة الھواء على مرحلتین أو ثالث  
 مراحل

في نظام المرحلتین، عادة ما تُدمج المرحلة األولى (جھاز تنقیة األحماض الرطبة) 
مع جھاز التنقیة األحیائي (المرحلة الثانیة). وفي النظام الثالثي المراحل، عادة ما 

تتكون من جھاز تنقیة المیاه مع المرحلة الثانیة (جھاز  تُدمج المرحلة األولى التي
تنقیة األحماض الرطبة)، ویلیھا المرشح األحیائي (المرحلة الثالثة). ویمكن خفض 

 ٪.95٪ و70األمونیا بنسبة تتراوح بین 

 جھاز تنقیة المیاه
وتُرش  یُنفخ ھواء العادم من خالل مرشح ُمعبأ عن طریق التدفق العرضي.

غ  تعبئة بالماء باستمرار.مواد ال ویُزال الغبار ویستقر في خزان المیاه الذي یُفرَّ
 قبل إعادة ملئھ.

 مصیدة المیاه
یُوجھ ھواء العادم عن طریق مراوح التھویة لألسفل إلى حمام مائي حیث تنقع 

درجة. ویُرفع مستوى  180جزیئات الغبار. ثم یعاد توجیھ التدفق إلى األعلى بمقدار 
 الماء بانتظام للتعویض عن التبخر. 

 جھاز تنقیة األحماض الرطبة
یل المثال) حیث یُرش سائل یُدفع ھواء العادم من خالل مرشح (جدار معبأ،على سب

حامضي في دوران (حامض الكبریتیك مثالً). ویمكن خفض األمونیا بنسبة تتراوح 
 ٪. 95٪ و70بین 

 

 تقنیات أماكن إیواء الخنازیر 4.12
 

 وصف أنواع األرضیات وتقنیات خفض انبعاثات األمونیا في أماكن إیواء الخنازیر 4.12.1
 

 الوصف  نوع األرضیة

أرضیة تكون مقطعة بأكملھا باستخدام أرضیة معدنیة أو خرسانیة أو بالستیكیة ذات  بالكاملاألرضیات المضلعة 
 فتحات تتیح للبراز والبول بالتسرب إلى قناة أو حفرة تحتھا.

 ً  أرضیة مضلعة جزئیا
ً باستخدام أرضیة معدنیة أو خرسانیة أو  ً ومقطعة جزئیا أرضیة صلبة جزئیا

للبراز والبول بالتسرب إلى قناة أو حفرة تحتھا. ویُمنع بالستیكیة ذات فتحات تتیح 
تلوث األرضیة الصلبة باعتماد إدارة سلیمة لمعلمات المناخ الداخلي، ال سیما في 

 الظروف الحارة و/أو عن طریق تصمیم أنظمة اإلیواء تصمیماً مناسباً.

تغطیة األرضیة بالمھاد (مثل أرضیة تتكون بالكامل من خرسانة صلبة. ویمكن  أرضیة مخرسنة صلبة
 القش) بدرجات متفاوتة. وعادة ما تكون األرضیة منحدرة لتسھیل تصریف البول.
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 تُستخدم أنواع األرضیات المدرجة أعاله في نظم اإلیواء الوارد وصفھا، عند االقتضاء: 
 

 

 الوصف التقنیة

حفرة عمیقة (في حالة وجود أرضیة 
ً أو جزئیاً) إذا  استُخدمت فقط مضلعة كلیا

مع إجراء تدبیر تخفیفي إضافي، من قبیل 
 ما یلي:

 مجموعة من تقنیات إدارة التغذیة؛ -
 نظام تنقیة الھواء؛ -
خفض درجة الحموضة في السماد  -

 السائل؛
 تبرید السماد السائل. -

الحظائر مجھزة بحفرة عمیقة في أسفل األرضیة المضلعة التي تتیح تخزین السماد 
السائل بین عملیات اإلزالة غیر المتكررة. ولتسمین الخنازیر، یمكن استخدام قناة 

وتجري إزالة السماد السائل ألغراض نشر سماد السماد الفائض. 
معدل األرض أو تخزینھ في الھواء الطلق بأكبر قدر ممكن من 

التكرار (مثالً كل شھرین على األقل) ما لم تكن ھناك قیود تقنیة 
 (ومثال ذلك، القدرة على التخزین).

نظام تفریغ إلزالة السماد السائل على نحو 
متكرر (في حالة وجود أرضیة مضلعة كلیاً أو 

 جزئیا).

ب تفریغ یقع یتم توصیل المنافذ الواقعة في الجزء السفلي من الحفرة أو القناة بأنبو
غ السماد السائل على نحو  تحتھا وینقل السماد السائل إلى التخزین الخارجي. ویُفرَّ
متكرر عن طریق فتح صمام أو سدادة في أنبوب السماد السائل الرئیسي مرة أو 
مرتین كل أسبوع؛ ویتشكل فراغ طفیف یتیح تفریغ الحفرة أو القناة بالكامل. ویتعین 

من السماد السائل قبل أن یتمكن النظام من العمل على  الحصول على عمق معین
 نحو صحیح لیتیح للفراغ أن یكون فعاالً.

جدران مائلة في قناة السماد (في حالة وجود 
 أرضیة مضلعة كلیاً أو جزئیاً).

مع نقطة تفریغ في األسفل. ویؤدي االنحدار  Vتُنشئ قناة السماد مقطعاً على شكل 
یل تصریف السماد السائل. وتجري إزالة السماد مرتین على ونعومة السطح إلى تسھ

 األقل في أسبوع.

مكشطة إلزالة السماد السائل على نحو متكرر 
ً أو  (في حالة وجود أرضیة مضلعة كلیا

 جزئیا).

تتسم بسطحین مائلین على كل جانب من جانبي مصرف  Vھناك قناة على شكل 
فرة تجمیع عن طریق مصرف في مركزي یمكن من خاللھ تصریف البول نحو ح

أسفل قناة السماد. ویُستخرج من الحفرة بواسطة مكشطة الجزء الصلب من السماد 
ً مثالً). ویوصى بإضافة طالء على األرضیة المضلعة من  على نحو متكرر (یومیا

 أجل الحصول على سطح أملس.

أرضیة محدبة وقنوات سماد منفصلة عن 
األقالم المضلعة القنوات المائیة (في حالة 

 جزئیاً).

تُبنى قناتا السماد والماء على الجانبین المتقابلین من األرضیة الخرسانیة الصلبة 
والمحدبة والناعمة. وتُثبَّت قناة الماء في الجانب األسفل من الحظیرة حیث تمیل 
 الخنازیر إلى األكل والشرب. ویمكن استخدام الماء لتنظیف الحظائر وملئھا بالمیاه.

ً بما ال یقل عن  سم من الماء. ویمكن بناء قناة السماد مع  10وتمتلئ القناة جزئیا
مصارف وامضة أو جدران مائلة تُشطف عادة مرتین في الیوم بالماء اآلتیة من 

٪ 5القناة األخرى أو بالجزء السائل من السماد (ال یزید محتوى المادة الجافة عن 
 تقریباً).

(في حالة  Vكل أحزمة السماد ذات الش 
 أرضیة مضلعة جزئیاً).

داخل قنوات السماد التي تغطي السطح بأكملھ،  Vتلتف أحزمة السماد ذات الشكل 
بحیث یسقط علیھا مجمل البراز والبول. وتُشغَّل األحزمة مرتین على األقل یومیاً 
لنقل البول والبراز على نحو منفصل لمخزن السماد المغلق. واألحزمة مصنوعة من 

 البالستیك (بولي بروبیلین أو بولي إیثیلین).

ي حالة وجود أرضیة حفرة مصغرة للسماد (ف
 مضلعة جزئیاً).

متر تقریباً. ویمكن وضع الحفرة في  0.6الحظیرة مجھزة بحفرة ضیقة بعرض 
 زقاق خارجي.
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إزالة السماد السائل على نحو متكرر عن 
طریق الشطف (في حالة وجود أرضیة 

 مضلعة كلیاً أو جزئیاً).

أو مرتین یومیاً تجري إزالة السماد السائل على نحو متكرر للغایة (مرة 
مثالً) عن طریق شطف القنوات بالجزء السائل من السماد (ال یزید محتوى 

كما یمكن تھویة الجزء السائل من  ٪ تقریباً) أو بالماء.5المواد الجافة عن 
ویمكن دمج ھذه التقنیة مع ما تظھره القنوات أو الحفر من  السماد قبل الشطف.

المصارف أو األنابیب أو طبقة السماد السائل  تباینات في الحاالت الفردیة، مثل
 الدائمة.

أماكن إیواء من قنوات/أكواخ (في حالة وجود  
 أرضیة مضلعة جزئیاً).

تُنظَّم مناطق وظیفیة منفصلة في الحظائر بوصفھا أماكن إیواء ذات تھویة طبیعیة. 
من ٪ من المساحة اإلجمالیة) 60٪ إلى 50وتتكون منطقة االستلقاء (حوالي 

أرضیة خرسانیة مستویة معزولة ومغطاة بأكواخ أو قنوات معزولة، وبسقف 
وتقع  مفصلي یمكن رفعھ أو خفضھ للتحكم في درجة الحرارة والتھویة.

مناطق األنشطة والتغذیة على أرضیة مضلعة مع حفرة للسماد من تحتھا 
خدام ویمكن است وعملیة متكررة في إزالة السماد، عن طریق التفریغ مثالً.

 القش على األرضیة الخرسانیة الصلبة.

نظام مھاد كامل (في حالة وجود أرضیة  
 خرسانیة صلبة).

ً بطبقة من القش أو بغیرھا من مواد  ً ومغطاة بالكامل تقریبا أرضیة مخرسنة كلیا
 اللیكنوسللولوز.

في نظام األرضیات المفروشة بالمھاد، كثیراً ما تجري إزالة السماد الصلب  
ین في األسبوع مثالً). وبدالً من ذلك، وفي نظام المھاد العمیق، یضاف القش (مرت

الطازج في األعلى ویُزال السماد المتراكم في نھایة دورة التربیة. ویمكن تنظیم 
 مناطق وظیفیة منفصلة في مناطق االمتداد والتغذیة والمشي والتغوط.

زقاق خارجي متقلب (في حالة وجود أرضیة  
 صلبة).خرسانیة 

یتیح باب صغیر خروج الخنزیر للتغوط في زقاق خارجي ذي أرضیة مخرسنة 
 متقلبة. ویسقط السماد في قناة یُكشط منھا مرة واحدة في الیوم.

صنادیق التغذیة/االستلقاء على األرض  
 الصلبة (في حالة األقالم القائمة على المھاد).

وظیفیتین، المنطقة الرئیسیة  تُحفظ الخنزیرات في حظیرة مقسومة إلى منطقتین
مكونة من مھاد، واألخرى من سلسلة من صنادیق التغذیة/االستلقاء على أرضیة 
صلبة. ویُلتقط السماد في القش أو غیرھا من مواد اللكنوسللیلوز والتي یجري 

 توریدھا واستبدالھا بانتظام.

 تجمیع السماد في الماء.
ع السماد في میاه التنظیف التي یُحتفظ بھا في قناة السماد ویعاد تعبئتھا حتى  یُجمَّ

ملم. وتُعد جدران القناة المائلة اختیاریة. وبعد كل  150و 120مستوى یتراوح بین 
غ قناة السماد.  دورة من دورات التربیة، تُفرَّ

مزیج من قناتَي الماء والسماد (في حالة  
 وجود أرضیة مضلعة بالكامل).

ن ثابت (باستخدام قفص التخنیص) مع منطقة تغوط یُحتفظ بالخنزیرات في مكا
معینة. وتنقسم حفرة السماد إلى قناة مائیة واسعة في المقدمة وقناة سماد صغیرة في 

 الخلف مع انخفاض مساحة سطح السماد. وتُمأل القناة األمامیة جزئیاً بالماء.

حوض السماد (في حالة وجود أرضیة مضلعة 
 كلیاً أو جزئیاً).

وض مسبق الصنع (أو حفرة) تحت األرضیة المضلعة. ویكون الحوض یوضع ح
درجات باتجاه قناة السماد المركزیة؛  3أعمق عند أحد طرفیھ مع میالن ال یقل عن 

غ السماد عندما یصل مستواه إلى حوالي  سم. وفي حالة وجود قناة مائیة،  12ویُفرَّ
 یمكن تقسیم الحوض إلى قسم مائي وقسم خاص بالسماد.

نظام تدفق القش (في حالة وجود أرضیة  
 خرسانیة صلبة).

تُربى الخنازیر في حظائر ذات أرضیات صلبة، حیث تُحدَّد منطقة االستلقاء 
المنحدرة ومنطقة اإلفراز. ویُوفَّر القش یومیاً للحیوانات. ویقوم نشاط الخنازیر إلى 

ممر جمع السماد.  ٪) إلى10٪ إلى 4دفع المھاد ونشره على منحدر الحظیرة (من 
 ویمكن إزالة الجزء الصلب على نحو متكرر (یومیاً مثالً) باستخدام مكشطة.

حظائر منتشرة مع إنتاج مزیج من السماد 
 (السماد السائل والسماد الصلب).

ُجھزت حظائر التخنیص حسب مناطق وظیفیة منفصلة ھي: منطقة استلقاء مبطنة، 
ت المضلعة أو المثقبة، ومنطقة تغذیة على ومنطقتا المشي والروث ذات األرضیا

ً ما یُزال  د صغار الخنازیر بأعشاش مبعثرة ومغطاة. وغالبا أرضیة صلبة. وتُزوَّ
السماد السائل باستخدام مكشطة. ویُزال السماد الصلب یدویاً من مناطق األرضیات 

 ام.الصلبة یومیاً. ویُوفَّر المھاد بانتظام. كما یمكن دمج الحظائر مع النظ
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تطفو على سطح قنوات السماد كرات نصفھا مملوء بالماء ومصنوعة من بالستیك  استخدام الكرات العائمة في قناة السماد.
 خاص بطبقة غیر الصقة.

 

 تقنیات تبرید السماد السائل  4.12.2
 

 الوصف التقنیة

 أنابیب تبرید السماد السائل

درجة مئویة) عن  12تُخفَّض درجة حرارة السماد السائل (عادة أقل من 
طریق تمدید نظام التبرید الذي یوضع فوق السماد السائل، أو فوق األرضیة 

ویمكن أن تتراوح شدة التبرید المطبقة من  الخرسانیة، أو یُصّب على األرضیة.
لحمل الخنزیرات وتسمین الخنازیر الموجودة على  2وات/م 50إلى  2وات/م 10

ر فیھا مادة التبرید أو األرضیات المضلعة جزئیاً. ویتكون ا لنظام من أنابیب تُدوَّ
یتم توصیل األنابیب بجھاز التبادل الحراري الستعادة الطاقة التي الماء. 

یمكن استخدامھا لتدفئة أجزاء أخرى من المزرعة. ویتعین تفریغ الحفرة أو 
ً فیما یتعلق  القنوات على نحو متكرر بسبب مساحة التبادل الصغیرة نسبیا

 یب.باألناب

 

 تقنیات خفض درجة الحموضة في السماد السائل 4.12.3
 

 الوصف التقنیة

 تحّمض السماد السائل

یضاف حمض الكبریتیك إلى السماد السائل من أجل خفض درجة الحموضة فیھ 
في حفرة السماد السائل. ویمكن إضافة حمض الكبریتیك في خزان  5.5إلى حوالي 

ویُضخ جزء من السماد السائل المعالج مرة المعالجة، تلیھا التھویة والتجانس. 
أخرى إلى حفرة التخزین في أسفل أرضیات أماكن اإلیواء. ونظام المعالجة نظام 
خاضع بالكامل لألتمتة. وقبل (أو بعد) نشر سماد األرض في التربة الحمضیة، قد 

كن یتطلب األمر إضافة الجیر إللغاء درجة الحموضة في التربة. وبدالً من ذلك، یم
إجراء التحمیض مباشرة في مخزن السماد السائل أو أثناء نشر سماد األرض على 

 نحو مستمر.

 

 تقنیات إیواء الدواجن 4.13
 

تقنیات خفض انبعاثات األمونیا الصادرة من أماكن إیواء الدجاج البیاض أو أمھات   4.13.1
 الدجاج الالحم أو الفراخ

 

 الوصف نظام اإلیواء 



50 
 

 الوصف نظام اإلیواء 

 الُمخصَّبةنظام األقفاص غیر 

بة ومزودة بمجاثم ومنطقة  یقیم مربو الدجاج الالحم في أنظمة أقفاص غیر ُمخصَّ
للنفایات وأعشاش. وینبغي إعطاء الفراخ الخبرة المناسبة في الممارسات اإلداریة 
(مثل أنظمة التغذیة والري الخاصة) والظروف البیئیة (مثل األضواء الطبیعیة 

ھا من التكیف مع أنظمة الزراعة التي سوف تواجھھا والمجاثم والنفایات) لتمكین
 الحقاً في الحیاة. وعادة ما تُرتَّب األقفاص على ثالث طبقات أو أكثر.

بة   نظام األقفاص الُمخصَّ

بة بأرضیات مائلة، وھي مصنوعة من شبكة من األسالك  تُبنى األقفاص الُمخصَّ
الملحومة أو الشرائح البالستیكیة، وھي مجھزة بتركیبات ومساحة أكبر للتغذیة 
والشرب والتداخل والكشط والتغلیف وجمع البیض. ویمكن أن تتراوح سعة 

رتَّب األقفاص على ثالث طیراً. وعادة ما تُ  60طیور إلى  10األقفاص من حوالي 
 طبقات أو أكثر. 

 المھاد العمیق في حفرة السماد

یغطي المھاد ما ال یقل عن ثلث إجمالي األرضیة المخصصة لإلیواء (مثل الرمل 
ونشارة الخشب والقش). أما مساحة األرضیة المتبقیة فھي مضلعة، مع وجود حفرة 

رب فوق المنطقة المضلعة. ویمكن من السماد في أسفلھا. وتقع تجھیزات األكل والش
وجود ھیاكل إضافیة داخل أماكن اإلسكان أو خارجھا، مثل الشرفات ونظام النطاق 

 الحر.

 الطیور

تنقسم الطیور إلى مجاالت وظیفیة مختلفة فیما یتعلق باألكل والشرب ووضع البیض 
یات والكشط واالستراحة. وتزداد المساحة الصالحة لالستخدام عن طریق األرض

المضلعة المرتفعة والمدمجة مع الطبقات. ویتراوح نطاق المنطقة المضلعة بین 
٪ من إجمالي مساحة األرضیة. أما ما یتبقى من األرضیة فعادة ما یكون 60٪ و30

عاً.  ُموزَّ

وفي مصانع تربیة الدجاج البیاض والفروج، یمكن دمج النظام مع الشرفات، مع أو 
 بدون نظام النطاق الحر.

 

 الوصف التقنیة

إزالة السماد باألحزمة (في حالة وجود أنظمة 
بة) بما ال یقل  بة أو غیر ُمخصَّ أقفاص ُمخصَّ

 عما یلي:
إزالة السماد مرة واحدة في  -

 األسبوع مع تجفیفھ بالھواء.
 أو
إزالة السماد مرتین في األسبوع  -

 بدون تجفیفھ بالھواء.

توضع األحزمة تحت األقفاص إلزالة السماد. ویمكن تكرار عملیة إزالة السماد  
مرة واحدة في األسبوع (مع تجفیفھ بالھواء) أو أكثر من مرة (بدون تجفیفھ 
بالھواء). ویمكن تھویة حزام الجمع لتجفیف السماد. كما یمكن استخدام التجفیف 

 القسري بالھواء في حزام السماد.

السماد أو مكشطة السماد (في حالة حزام 
 وجود مھاد عمیق في حفرة السماد).

تجري إزالة السماد بالمكاشط (دوریاً) أو باألحزمة (مرة في األسبوع للسماد 
 الجاف، ومرتین في األسبوع بدون تجفیف).

نظام التھویة القسري وإزالة السماد على نحو 
غیر متكرر (في حالة وجود مھاد عمیق في 

ة السماد) فقط إذا استُخدم مع تدبیر تخفیفي حفر
 إضافي، ومثال ذلك:

تحقیق نسبة عالیة من المادة الجافة  -
 في السماد؛

 نظام تنقیة الھواء. -

یُدمج بین نظام المھاد العمیق (انظر الوصف الوارد أعاله) وإزالة السماد على نحو 
ویُضمن الحد األدنى غیر متكرر، على سبیل المثال، في نھایة دورة التربیة. 

٪ تقریباً. ویتحقق ذلك بواسطة 60٪ إلى 50لمحتوى المادة الجافة من السماد من 
نظام التھویة القسري المناسب (مثل المراوح وآالت شفط الھواء الموضوعة على 

 مستوى األرض).
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تجفیف السماد بالھواء القسري عن طریق  
األنابیب (في حالة وجود مھاد عمیق في حفرة 

 السماد).

یُدمج نظام المھاد العمیق (انظر الوصف الوارد أعاله) مع تجفیف السماد عن طریق 
تطبیق التھویة القسریة من خالل األنابیب التي تنفخ الھواء (بدرجة مئویة تتراوح 

متر مكعب/طائر، على سبیل المثال) فوق السماد  1.2درجة، و 20و 17بین 
 المخزن تحت األرضیة المضلعة.

تجفیف السماد بالھواء القسري باستخدام  
أرضیة مثقبة (في حالة وجود مھاد عمیق في 

 حفرة السماد).

ُجّھز نظام المھاد العمیق (انظر الوصف الوارد أعاله) بأرضیة مثقبة موضوعة 
یتیح نفخ الھواء من األسفل على نحو قسري. ویُزال السماد في تحت السماد مما 

 نھایة دورة التربیة.

 أحزمة السماد (في حالة وجود طیور). 
یُجمع السماد على أحزمة تحت األرضیة المضلعة ویُزال مرة واحدة على األقل كل 
أسبوع بواسطة أحزمة مع تھویة أو بدون تھویة. ویمكن الجمع بین أرضیات 

 ة وصلبة في أقفاص للفراخ.مضلع

التجفیف القسري للمھاد باستخدام الھواء 
الداخلي (في حالة وجود أرضیة صلبة ذات 

 مھاد عمیق).

في نظام المھاد العمیق بدون حفرة للسماد، یمكن استخدام أنظمة إعادة تدویر الھواء 
ً لھذه الداخلي لتجفیف المھاد، مع تلبیة االحتیاجات الفیزیولوجیة للطیور. و تحقیقا
 الغایة، یمكن استخدام المراوح و/أو المبادالت الحراریة و/أو السخانات.

 

 تقنیات خفض انبعاثات األمونیا الصادرة من أماكن إیواء الدجاج الالحم 4.13.2
 

 الوصف التقنیة

تھویة طبیعیة أو قسریة مع نظام شرب غیر 
ُمسّرب (في حالة وجود أرضیة صلبة ذات 

 مھاد عمیق).

المبنى مغلق ومعزول جیداً، ومجھز بتھویة طبیعیة أو قسریة، ویمكن دمجھ مع 
شرفة و/أو نظام نطاق حر. واألرضیة الصلبة مغطاة بمھاد یمكن إضافتھ عند 
الضرورة. وعزل األرضیة (مثل الخرسانة والطین واألغشیة) یمنع تكثف المیاه في 

ربیة. أما تصمیم نظام میاه الشرب المھاد. ویُزال السماد الصلب في نھایة دورة الت
 وتشغیلھ فیمنع تسرب المیاه وانسكابھا على المھاد.

نظام التجفیف القسري للمھاد باستخدام الھواء 
الداخلي (في حالة وجود أرضیة صلبة ذات 

 مھاد عمیق).

یمكن استخدام أنظمة إعادة تدویر الھواء الداخلي لتجفیف المھاد، مع تلبیة 
الفیزیولوجیة للطیور. وتحقیقاً لھذه الغایة، یمكن استخدام المراوح و/أو االحتیاجات 

 المبادالت الحراریة و/أو السخانات.

المھاد على حزام السماد والتجفیف القسري 
بالھواء (في حالة وجود أنظمة األرضیات 

 المتدرجة).

وتُترك نظام متعدد الطوابق على طبقات مجھزة بأحزمة للسماد ومغطاة بالمھاد. 
ھ إلى مادة  ممرات للتھویة بین صفوف الطبقات. ویدخل الھواء عبر ممر واحد ویُوجَّ
المھاد الموجودة على حزام السماد. ویُزال المھاد في نھایة دورة التربیة. ویمكن 
خ الدجاج الالحم وینمو لفترة  استخدام النظام مع مرحلة أولیة منفصلة حیث یُفرَّ

 د ذات المھاد على نظام متعدد المستویات.محدودة على أحزمة السما

أرضیة مضلعة مسخنة ومبردة (في حالة 
 وجود أنظمة كومبیدیك).

 األرضیة (في حالة أنظمة كومبیدیك).
 .4.2 انظر القسم

 

 تقنیات خفض انبعاثات األمونیا الصادرة من أماكن إیواء البط 4.13.3
 

 الوصف التقنیة 
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 الوصف التقنیة 

إضافة مھاد على نحو متكرر (في حالة وجود 
أرضیة صلبة ذات مھاد عمیق أو مھاد عمیق 

 مدمج بأرضیة مضلعة).

ً عن طریق إضافة مواد طازجة على نحو متكرر (یومیاً  یحافَظ على المھاد جافا
 ویُزال السماد الصلب في نھایة دورة التربیة.مثالً) عند الضرورة. 

ویمكن تجھیز نظام اإلیواء بتھویة طبیعیة أو قسریة ودمجھ مع نظام النطاق 
 الحر.

جھَّز األرضیة بشرائح في وفي حالة وجود مھاد عمیق مدمج مع أرضیة مضلعة، تُ  
 ٪ من إجمالي مساحة األرضیة).25منطقة الشرب (حوالي 

إزالة السماد على نحو متكرر (في حالة 
 وجود أرضیة مضلعة بالكامل).

غ في المخزن الخارجي.  ن السماد ویُفرَّ ویمكن تغطي الشرائح الحفرة حیث یُخزَّ
 خارجي على النحو التالي:إزالة السماد على نحو متكرر ونقلھ إلى مخزن 

 عن طریق التدفق الدائم بفعل للجاذبیة؛  .1
 عن طریق الكشط بترددات متغیرة؛ .2

 ویمكن تجھیز نظام اإلسكان بتھویة طبیعیة أو قسریة ودمجھ مع نظام النطاق الحر.

 

 تقنیات خفض انبعاثات األمونیا الصادرة من أماكن إیواء الدیوك الرومیة  4.13.4
 

 الوصف التقنیة

تھویة طبیعیة أو قسریة مع نظام شرب غیر 
ُمسّرب (في حالة وجود أرضیة صلبة ذات 

 مھاد عمیق).

األرضیة الصلبة مغطاة بالكامل بالمھاد الذي یمكن إضافتھ عند الضرورة. ویمنع 
عزل األرضیة (عن طریق الخرسانة والطین مثالً) تكثف الماء في المھاد. ویُزال 

التربیة. ویمنع تصمیم وتشغیل نظام میاه الشرب  السماد الصلب في آخر دورة
تسّرب الماء وانسكابھ على المھاد. ویمكن دمج التھویة الطبیعیة مع نظام النطاق 

 الحر.
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