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WPROWADZENIE

Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020 podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności 
w przygotowaniach Unii Europejskiej do wyzwań w przyszłości. Długookresowy program wzrostu spo-
łeczno - gospodarczego UE zakłada trzy priorytety: 
• zrównoważony rozwój,
• inteligentny wzrost,
• włączenie społeczne. 

Według założeń w realizacji tych priorytetów szczególną rolę ma odegrać rolnictwo. Jednocześnie 
w obliczu silnego wzrostu globalnego popytu na żywność, towarzyszącemu rosnącej liczbie ludności na 
świecie, pojawia się presja na konieczność zwiększania wielkości produkcji. Wzrost podaży w sytuacji 
kurczących się zasobów naturalnych (zwłaszcza wody) i ograniczonych czynników produkcji (zwłaszcza 
ziemi) może mieć miejsce za sprawą zwiększania efektywności gospodarowania.

W ramach kierunków rozwoju „Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r.” zwraca się uwagę, że innowacje 
są niezbędne, aby rolnictwo UE przygotować na przyszłość. W ramach wspólnej polityki rolnej UE dąży 
do osiągnięcia trzech celów, są to:
• zagwarantowanie rentownej produkcji żywności,
• zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany 

klimatu oraz
• przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego. 

Realizacja tych celów wymaga tworzenia, rozpowszechniania i stosowania w praktyce nowej wie-
dzy, nowych technologii, nowych produktów i nowych sposobów organizacji, uczenia się i współpracy. 
Istotne jest zapewnienie, aby działania badawcze odpowiadały ogólnym potrzebom, a stworzone roz-
wiązania były stosowane przez rolników i leśników. UE podjęła już działania mające zbliżyć do siebie 
naukę i praktykę. Celem jest stworzenie polityki badań naukowych bardziej ukierunkowanej na potrzeby 
oraz polityki rolnej bardziej opartej na faktycznych danych. Aby wspierać ten cel, stworzono Europejskie 
Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI). W ramach part-
nerstwa podejmowane są działania na rzecz szerszego zastosowania w praktyce wyników badawczych 
i innowacyjnych rozwiązań oraz opracowywania programu badań naukowych, który w szerszym stopniu 
uwzględnia potrzeby rolników i leśników.

1.1. EUROPEJSKIE PARTNERSTWO INNOWACYJNE [EPI]

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrów-
noważonego rolnictwa (EPI-AGR) jest nowym narzędziem wspiera-
nia sektora rolnego i leśnego. Jego celem nadrzędnym jest zwięk-
szenie wydajności, zrównoważona gospodarka oraz stworzenie 
możliwości rozwiązywania bieżących problemów takich jak silna 
konkurencja, niestabilne ceny na rynku, zmiany klimatyczne czy za-
ostrzone przepisy dotyczące ochrony środowiska. Według założeń 
partnerstwo powinno przyczynić się do budowania konkurencyj-
nego sektora produkcji podstawowej, zapewniającego dostępność 
żywności w skali globalnej w harmonii ze środowiskiem naturalnym. 
Aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom w rolnictwie, rolnicy, leśni-
cy, przemysł spożywczy muszą zdobywać nową wiedzę, którą w na-
stępstwie można będzie zastosować w praktyce.

1. WPROWADZENIE

Opracowanie: mgr inż. Urszula Anculewicz
WMODR Olsztyn



6

Sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego wzrostu w Unijnej gospodarce, w tym tak-
że w rolnictwie, ma być innowacyjność. Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, stwierdził:

„Kluczowym wyzwaniem dla rolnictwa w przyszłości jest nie tylko produkowanie więcej, ale także lepiej. 
Uwzględnienie napędzanych popytem badań i innowacji, jak również lepsze rozpowszechnianie

najlepszych praktyk, będzie mieć zasadnicze znaczenie w realizacji tego celu.

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne wdrażane jest przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Według art. 61 Rozporządzenia w sprawie PROW głównymi celami postawionymi przed EPI jest:
• skuteczne, wydajne rolnictwo, przyjazne dla klimatu i środowiska;
• ciągłe dostarczanie żywności, paszy i biomateriałów, zarówno istniejących, jak i nowych;
• usprawnienie procesów na rzecz ochrony środowiska, dostosowane do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków;
• budowanie współpracy między podmiotami naukowymi i technologicznymi a rolnikami, przedsiębior-

cami i doradcami. 

EPI – AGRI koncentruje się na zawiązywaniu partnerstw oraz kontaktowaniu ze sobą osób z rozma-
itych specjalności w celu prowadzenia prac ukierunkowanych na różne dziedziny w ramach grup ope-
racyjnych oraz fokusowych. Różni „aktorzy” związani z unowocześnianiem rolnictwa – rolnicy, doradcy, 
jednostki gospodarcze sektora rolnego, organizacje pozarządowe, naukowcy oraz inni udziałowcy – po-
dejmują wspólne działania, dzielą się pomysłami i zamieniają obecnie dostępną wiedzę na innowacyjne 
rozwiązania oraz wyniki, które będzie można łatwo wdrożyć w codziennej praktyce.

Innowacyjny model Europejskiego Partnerstwa spełnia funkcje katalizatora transferu „z laboratorium 
na rynek” (model liniowy innowacji). W tym zakresie EIP działa na zasadzie „interaktywnego modelu in-
nowacyjności”, który skupia się na działaniach partnerskich, prowadzonych na wszystkich szczeblach we 
współpracy z rolnikami, doradcami, naukowcami, przedsiębiorcami i innymi. Wymiana wiedzy i doświad-
czeń generuje nowe poglądy i pomysły oraz integruje istniejący zakres wiedzy. Przyczynia się również do 
lepszego ukierunkowania programów badawczych do potrzeb praktyki. 

Pomimo istnienia szeregu barier hamujących rozwój innowacyjności w rolnictwie tj. specyfika rolnic-
twa, strach przed nowością, wysoka średnia wieku rolników i niższy poziom wykształcenia w porów-
naniu z mieszkańcami miast oraz niedobór środków finansowych, w obecnym okresie programowania 
stworzono możliwości dające szanse na zbudowanie sprawnego systemu transferu innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich.

1.2.	SIEĆ	NA	RZECZ	INNOWACJI	W	ROLNICTWIE	I	NA	OBSZARACH	WIEJSKICH	[SIR]

W Polsce odpowiednikiem EPI-AGRI jest Sieć	na	rzecz	innowacji	w	rolnictwie	
i	na	obszarach	wiejskich	(SIR). Sieć funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Jej uczestnikami mogą 
być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. 
Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sie-
ci, w szczególności realizacja planu działania, w latach 2014-2020 są finansowa-
ne ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Celem głównym SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie,
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Innowacje nie ograniczają 
się do nowych wynalazków 

czy nowoczesnych technologii.
Obejmują wykonywanie 

pracy w nowy sposób
i nowymi technikami.

Dopiero wówczas, gdy 
nowy kreatywny pomysł 

staje się często stosowany 
w danej dziedzinie, można 
go nazwać innowacyjnym.

Innowacje powinny 
być procesem otwartym 

i przejrzystym, prowadzącym 
do namacalnych rezultatów 

o wymiarze praktycznym 
dla rolnictwa i 

zrównoważonego 
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WPROWADZENIE

Poza celem głównym SIR, zdefiniowane zostały także cele szczegółowe: 
1) Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami do-

radczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno - spożywczego oraz pozosta-
łymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

2) Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich. 

3) Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów 
przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji. 

Struktura organizacyjna SIR

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera inno-
wacji, wykonują Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a koordynację wykonania tych zadań 
zapewnia Centrum Doradztwa Rolniczego. Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR 
i WODR-ów możliwa jest dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współ-
pracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo
-badawczymi. W ramach prowadzenia i obsługi sieci, zarówno w CDR jak i jego odpowiednikach na 
poziomie wojewódzkim, wyodrębnione są właściwe komórki organizacyjne ds. innowacji w rolnictwie. 
Łącznikiem pomiędzy partnerami SIR są „Brokerzy” usytuowani w CDR oraz Wojewódzkich Ośrodkach 
Doradztwa Rolniczego.

Jakie	zostały	postawione	zadanie	przed	SIR?

1) Prowadzenie działań informacyjno - aktywizujących i inicjowanie współdziałania min. wśród rolni-
ków, przedsiębiorców, jednostek naukowo - badawczych i doradców.

2) Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych.
3) Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo - badawczymi, instytucjami i organizacjami działa-

jącymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji.
4) Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno - spożywczym i na 

obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych.
5) Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-ba-

dawczych.
6) Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy oraz prowadzenie bazy 

projektów.
7) Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji.
8) Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz inno-

wacji.
9) Gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także infor-

macji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w woje-
wództwie.

10) Informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji, realizowanych przez grupy operacyjne, 
w ramach SIR w województwie.

11) Uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych.
12) Przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, propo-

zycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczą-
cym SIR w województwie oraz przekazywanie tych propozycji CDR.

13) Realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich 
planów operacyjnych.

14) Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i grup operacyjnych, działających w ramach 
SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań 
naukowych i prac rozwojowych.

15) Zapewnienie świadczenia usług w województwie przez brokerów w ramach WODR.
16) Zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjne-

go, oraz stała współpraca z grupam.
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ROLA	BROKERA	W	TWORZENIU	PARTNERSTW	W	RAMACH	SIR

Innowacje można rozumieć na wiele sposobów. Można je wiązać z nowymi i ulepszonymi produkta-
mi, procesami, techniką i technologiami, usługami bądź dostosowaniem ich do nowych wymogów, np. 
środowiskowych. Nowy pomysł określa się mianem innowacji tylko wtedy, gdy staje się on powszechnie 
zastosowany w danej dziedzinie, a więc gdy przynosi on konkretne rezultaty. 

Niezbędnym czynnikiem napędzającym udane innowacje we współczesnym świecie są interakcje 
między rolnikami, pracownikami nauki i doradcami. Interaktywny model innowacji, oparty na dobrowol-
nym udziale podmiotów w grupowym projekcie, ma być przewodnią zasadą transferu wiedzy. 

Wśród cech odbiorców innowacji w kontekście transferu wiedzy ważne są:
• motywacja co do wykorzystania wiedzy,
• stopień nieufności na wiedzę zewnętrzną, kompatybilność ich celów z celami polityki rolnej i dobrymi 

praktykami rolniczymi oraz
• posiadanie odpowiednich zasobów: finansowych, rzeczowych, ludzkich oraz informacyjnych. 

W procesie transferu wiedzy od nauki do praktyki rolniczej obserwujemy znaczną lukę, przez co olbrzymia wie-
dza generowana przez naukowców nie trafia bądź trafia z dużym opóźnieniem do ostatecznych jej beneficjentów 
czyli rolników. Krytyczną rolę w tym procesie spełniają lub mogą spełniać doradcy, coraz powszechniej nazywani 
brokerami, którzy stanowią pomost pozwalający na lepszą interakcję pomiędzy naukowcami a rolnikami.

Brokering w innowacjach koncentruje się na: 
• odkrywaniu innowacyjnych pomysłów, 
• artykulacji żądań, 
• łączeniu partnerów, 
• pozyskiwaniu finansowania, 
• przygotowaniu propozycji projektu. 

Jakie są główne zadania Brokera innowacji?
• Identyfikacja partnerów, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji w obszarze rolnictwa, leśnic-

twa, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich, w tym prowadzenie działań aktywizujących.
• Pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych (łączenie partnerów), w tym pomoc w przygoto-

waniu dokumentów formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy.
• Pomoc w przygotowaniu projektów planów operacyjnych dla grup, planu biznesowego operacji, ana-

liz wykonalności danego przedsięwzięcia. 
• Udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego.
• Monitoring funkcjonowania grup operacyjnej, przy tworzeniu której broker brał udział i realizacji 

wdrażanych przez nią projektów.

Tworzone, przy udziale Brokera, partnerstwo ma na celu przede wszystkim:
• budowanie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców (rolnikami), sektorem badaw-

czo - rozwojowym, oraz innymi uczestnikami życia gospodarczego na szczeblu lokalnym w tym jed-
nostkami samorządu terytorialnego; 

• kształtowanie zasad przejrzystej i efektywnej współpracy między sektorami w szczególności pomię-
dzy sektorem publicznym a pozarządowym;

• wspieranie środowiska gospodarczego; 
• tworzenie nowych inicjatyw gospodarczych; 
• motywowanie firm do korzystania z prac badawczo - naukowych oraz wdrażania ich wyników. 

GRUPY OPERACYJNE

Jedną z podstawowych ról Broker Innowacji jest zawiązanie Grupy Operacyjnej. Grupy tworzone są na potrzeby 
konkretnych projektów ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla konkretnych wyzwań 
poprzez połączenie różnych kompetencji (praktyczne i naukowe), niezbędnych do wykonania konkretnego działania. 
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Grupa operacyjna jest tworzona na poziomie lokalnym i skupiaja uczestników różnych specjalności 
w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla wspólnych problemów lub testowania jak nowe pomy-
sły sprawdzają się w praktyce. Zarówno wielkość jak i skład grupy operacyjnej zależą od typu prowadzo-
nego projektu dlatego mogą one różnić się znacznie pomiędzy sobą. Kluczowym aspektem działania takiej 
grupy jest udostępniania wyników i dzielnie się wiedzą w ramach i za pośrednictwem Sieci SIR lub EPI-A-
GRI aby w ten sposób umożliwić całemu sektorowi czerpanie korzyści z nowoopracowanych rozwiązań.

Strategia Modelu Partnerstwa na Rzecz Innowacyjności opiera się na czterech filarach: 1. Dialog 2. 
Współpraca 3. Postawy 4. Adaptacyjność

Modele	partnerstwa

Model scentralizowany - ten model partnerstwa opiera się na wspólnej decyzji partnerów. Partnerzy 
przekazują w pełni zarządzanie projektem i partnerstwem liderowi projektu, pozostali zaś pełnią wyłącz-
nie funkcje wykonawcze, wykonując zadania określone w projekcie. 

Model liniowy - zakłada, że partnerzy dzielą projekt na określone, wydzielone części, którymi indywidu-
alnie zarządzają, a w ich ramach realizują powierzone zadania. Model ten opiera się głównie na wymia-
nie informacji i doświadczeń między partnerami oraz na koordynacji autonomicznych działań. 

Model parasolowy - nakłada funkcje wykonawcze zarówno na partnerów projektu, jak też na lidera pro-
jektu. Każde z nich ponadto zarządza partnerstwem. 
Wybór określonego modelu partnerstwa (zarządzania partnerstwem) winien opierać na wspólnej de-
cyzji partnerów projektu i wynikać ze specyficznych działań, jak też stopnia przygotowania niniejszych 
partnerów do ich wspólnej działalności.

1.3.	DZIAŁANIE	WSPÓŁPRACA

„Współpraca” to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, które promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europej-
skich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Cele działania „Współpraca”
• większe zaangażowanie partnerów, w tym sektora nauki w innowacje 
• w rolnictwie; 
• wzmocnienie powiązania sektora rolno - spożywczego z nauką;
• zwiększenie konkurencji, dochodowości i uczestnictwa w rynku producentów rolnych;
• efekt synergii w zakresie innowacji;
• realizacja celu przekrojowego promującego innowacyjność;
• promowanie operacji korzystnie wpływających na środowisko naturalne, łagodzenie zmian klimatu 

w tym efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczanie emisji w rolnictwie, leśnictwie;
• promowanie rolnictwa ekologicznego oraz tradycyjnych metod produkcji.

ADAPTACJA
- zwiększenie wiedzy
i umiejętności zarządzania 
zmianą, wdrażania innowacji, 
nowoczesnych 
form organizacji pracy, technik 
rozwiązywania problemów.

DIALOG
- stworzenie warunków 
i klimatu do dialogu 
pomiędzy Przedsiębiorcami, 
a innymi uczestnikami życia 
gospodarczego.

POSTAWY
- zmiana postaw przedsiębiorców 
na proinnowacyjne budowanie 
świadomości innowacyjnej.

WSPÓŁPRACA
- aktywizacja lokalnych ośrodków 
wspierania rozwoju w zakresie 
budowania i stymulowania 
współpracy kooperacyjnej 
różnych podmiotów.
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Przydzielone dla działania „Współpraca” środki finansowe są przeznaczone na tworzenie i funkcjono-
wanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), które opracują i wdrażą innowacyjne rozwiązania do 
praktyki rolniczej w zakresie:
• nowych produktów lub znaczenie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
• nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów lub technologii dotyczących produkcji, prze-

twarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej, lub

• nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej, lub

• nowych lub znaczenie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej.

Powoływana grupa operacyjna powinna uwzględniać uczestników należących do różnych środowisk 
– rolników, właścicieli lasów, przedsiębiorców, jednostki naukowe i uczelnie oraz podmioty świadczące 
usługi doradcze. O pomoc może wnioskować zarówno grupa, która posiada osobowość prawną, jak 
również grupa nie posiadająca osobowości prawnej, a działająca na podstawie umowy, w której pod-
mioty zobowiązują się realizować operację i ubiegać się o przyznanie pomocy (np. umowa konsorcjum).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2017, poz. 25 z późn. zm.) definiuj, iż pomoc może być 
przyznana na operację:
• której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, 

objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie 
udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących 
produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

• której koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
• spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowa-

nych w ramach operacji.

Zakładana operacja otrzyma pomoc finansową jeżeli:
• operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach, a w przypadku operacji, której pla-

nowana wysokość pomocy nie przekracza 1 000 000 złotych – w dwóch etapach,
• złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy,
• zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a w przypadku gdy ze wzglę-
du na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie – 60 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

• płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 20% łącznej planowanej wysokości pomocy,
• okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej będzie prowadzona 

i aktualizowana strona internetowa, na której będą umieszczane informacje na temat realizowanej 
operacji oraz jej rezultatów,

• rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości, co najmniej na stronie 
internetowej, o której mowa w pkt 5, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności 
końcowej.

Beneficjent działania „Współpraca” może otrzymać maksymalnie 12 000 000 zł na operację dotyczą-
ce między innymi produktów, procesów, technologii czy praktyk bezpośrednio związanych z produkcją 
lub przetwarzaniem produktów rolnych bądź też na innowacje udoskonalające istniejące rozwiązania lub 
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przenoszące istniejące rozwiązania do nowych warunków (geograficznych, środowiskowych, organiza-
cyjnych), w których nie były stosowane, lub zwiększające ich użyteczność. 

W ramach przewidzianych środków finansowych refundacji podlegają między innymi koszty robót 
budowlanych, zakupu lub instalacji nowych maszyn i urządzeń, zakupu nowych urządzeń służących do 
wykonywania badań, wartości niematerialnych i prawnych, w tym koszty zakupu lub instalacji oprogra-
mowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych, koszty ogólne i bieżące zwią-
zane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, koszty badań obejmujących wyłącznie badania stosowane 
lub prace rozwojowe. Pomoc obejmuje refundację na poziomie 100% kosztów ogólnych i kosztów bie-
żących, 90% kosztów badań oraz 50% kosztów inwestycyjnych, przy czym wszystkie poniesione koszty 
muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy powinny przygotować plan finansowy dotyczący ope-
racji, który zostanie podstawowym opracowaniem będącym źródłem informacji i danych, branych pod 
uwagę przy ocenie merytorycznej wniosków. Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie opinii 
o innowacyjności przedmiotu operacji, wystawionej przez jednostkę naukową posiadającą kategorię 
naukową A+, A, B przyznawaną za osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy jednostki oraz za 
efekty działalności naukowej.

O wyborze operacji decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następują-
cych ogólnych kryteriów wyboru:
• potencjału innowacyjnego operacji,
• analizy technicznej kosztów oraz korzyści,
• potencjalnej skali oddziaływania rezultatów operacji (korzyści ekonomicznych, społecznych, zasięgu 

zastosowania – geograficzny, branżowy),
• stopnia przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie ochrony środowiska 

i zmian klimatu,
• zróżnicowania partnerów w grupie.
Punkty za dane kryterium wyboru są przyznawane na podstawie danych zawartych we wniosku i za-
łącznikach. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów, to nie 
zostaną one przyznane. Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli operacja uzyska mniej niż 24 punktów.

Wybór operacji, która uzyska środki finansowe, następuje w terminie 7 miesięcy od złożenia wnio-
sku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy zostaje podpisana umowa. 
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacone, jeżeli beneficjent zrealizował operację lub zakończył 
etap i udokumentował zrealizowanie tejże operacji, bądź etapu. Koszty kwalifikowane podlegają re-
fundacji tylko pod warunkiem, że zostały określone w umowie w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
i poniesione. Powinny również zachowywać konkurencyjny tryb wyboru. Rozliczenie poniesionych i za-
kwalifikowanych kosztów odbywa się w formie rozliczenia bezgotówkowego. Płatność następuje po 
wcześniejszym złożeniu wniosku o płatność w terminie 3 miesięcy.
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Blok tematyczny:
2. ROLNICTWO PRECYZYJNE I NISKOEMISYJNE TECHNOLOGIE

W PRODUKCJI ROLNICZEJ

2.1. Konserwująca uprawa roli – efekty środowiskowe, przyrodnicze 
i produkcyjno-ekonomiczne

Opracowanie: dr hab. inż. Janusz Smagacz, prof. nadzw.
IUNG-PIB w Puławach

Podstawowym zadaniem uprawy roli jest stworzenie w glebie jak najkorzystniejszych warunków dla 
wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. W przeszłości, tj. do momentu wprowadzenia do rolnictwa prze-
mysłowych środków produkcji (sztuczne nawozy mineralne, syntetyczne środki ochrony roślin, w tym 
głównie herbicydy) uprawa roli była elementem agrotechniki o podstawowym znaczeniu dla wielkości 
i stabilności uzyskiwanych plonów roślin. Jej znaczenie sprowadzało się do: 
• udostępniania składników pokarmowych dla roślin, w tym głównie azotu, w wyniku lepszego napo-

wietrzenia gleby i szybszej mineralizacji resztek pożniwnych i glebowej substancji organicznej, 
• ograniczenia zachwaszczenia, ponieważ był to jedyny i skuteczny sposób ich redukcji w produkcji 

polowej.

Podstawowym zabiegiem uprawowym była orka wykonywana pługiem odkładnicowym, natomiast 
inne narzędzia uzupełniały tylko braki w jego działaniu. Stąd był to płużny system uprawy roli. Dla na-
szych warunków został opracowany przez Świętochowskiego tzw. „Polski system uprawy roli” złożony 
z pięciu zespołów uprawek, tj. pożniwnych, przedsiewnych jesiennych (pod oziminy), przedsiewnych 
wiosennych (pod rośliny jare), przedzimowych oraz pielęgnacyjnych.

W ostatnich latach zadania uprawy roli uległy pewnemu przewartościowaniu i obecnie polegają 
głównie na: 
• gromadzeniu wody w glebie i ograniczeniu bezproduktywnych jej strat,
• stworzeniu warunków do uzyskania szybkich i wyrównanych wschodów oraz ograniczaniu konku-

rencji dla uprawianej rośliny ze strony chwastów i samosiewów rośliny przedplonowej, szczególnie 
w początkowym okresie wzrostu,

• zwiększeniu biologicznej aktywności gleby,
• ograniczeniu nasilenia erozji wodnej i wietrznej,
• wymieszaniu z glebą resztek pożniwnych rośliny przedplonowej oraz nawozów naturalnych, organicz-

nych i mineralnych, 
• osiągnięciu optymalnego zagęszczenia poszczególnych warstw gleby z utrzymaniem płynnego przej-

ścia pomiędzy warstwą orną i podorną oraz poprawa struktury gleby. 

We współczesnym rolnictwie uprawa roli powinna dodatkowo niwelować ujemne skutki technologii 
produkcji stosowanych na danym polu, a w szczególności: 
• likwidować zagęszczenie gleby spowodowane licznymi przejazdami ciągników i maszyn,
• likwidować głębokie koleiny pozostające po zbiorze i transporcie ziemiopłodów w warunkach dużego 

uwilgotnienia gleby,
• mieszać z większą warstwą gleby pozostałości niektórych herbicydów i w ten sposób ograniczać ich 

ewentualne ujemne oddziaływanie na rośliny następcze. 
Obecnie w rolnictwie wyróżniamy zasadniczo trzy systemy uprawy roli: 

1) tradycyjny – płużny, uprawa roli oparta na orce, która wymaga późniejszego doprawienia takimi na-
rzędziami uprawowymi, jak: brony, kultywatory, itp. 

2) bezorkowy – bezpłużny, pług zastępowany jest tu innymi narzędziami uprawowymi, np. przez bronę 
talerzową, kultywator ścierniskowy, spulchniacz obrotowy i in., 
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3) uprawa zerowa – przygotowanie pola pod zasiew rośliny następczej polega wyłącznie na zastoso-
waniu herbicydów totalnych na ściernisko, po czym wykonuje się siew bezpośredni, czyli siew w rolę 
nieuprawioną, tj. od zbioru przedplonu do wysiewu rośliny następczej nie wykonuje się żadnych 
zabiegów uprawowych.

W ostatnich latach, w ramach koncepcji rozwoju rolnictwa zrównoważonego upowszechnia się tzw. 
konserwującą (zachowawczą) uprawę roli, której celem jest ochrona środowiska przyrodniczego, wzrost 
żyzności gleby oraz racjonalne zmniejszenie nakładów bez wyraźnego ujemnego wpływu na plonowanie 
roślin. Do głównych zalet konserwującej uprawy roli należy: 
• pozostawienie na powierzchni gleby resztek pożniwnych lub międzyplonów w formie mulczu, nawet 

na okres zimy, w celu ochrony gleby przed erozją wodną i wietrzną, poprawy jej struktury oraz ogra-
niczenia zlewności i podatności gleby na zaskorupianie. Dodatkowo zwiększa to biologiczną aktyw-
ność gleby i zasiedlenie jej przez różnorodną faunę glebową, a głównie dżdżownice. Pokrycie gleby 
mulczem poprawia także wsiąkalność wody w głąb profilu glebowego i ogranicza jej spływy oraz 
parowanie z powierzchni pola,

• ograniczenie intensywności i głębokości uprawy w celu zmniejszenia tempa mineralizacji próchnicy,
• zmniejszenie strat azotu z gleby powstających w wyniku wymywania azotanów, gdyż uprawiane mię-

dzyplony pobierają je z gleby do późnej jesieni, a mniej intensywna uprawa spowalnia tempo uwalnia-
nia się ze związków organicznych,

• utrzymanie równomiernego zagęszczenia całego poziomu orno-próchnicznego gleby - lepsze warunki 
do ukorzeniania się roślin, gleba mniej podatna na zagęszczenie podczas przejazdów ciągnikami i ma-
szynami,

• zmniejszenie nakładów na uprawę roli o 20-30% (zużycia paliwa i czasu pracy, których udział w kosz-
tach bezpośrednich ponoszonych na uprawę systematycznie rośnie z uwagi na postępujący wzrost cen). 

Należy zaznaczyć, że współczesne rolnictwo dysponuje już odpowiednimi środkami produkcji (sztucz-
ne nawozy mineralne, środki ochrony roślin) które mogą w znaczny sposób kompensować wpływ uprosz-
czeń uprawowych na plonowanie roślin, a dzięki znacznemu postępowi w technice rolniczej (dostępność 
maszyn i narzędzi umożliwiających precyzyjne umieszczenie nasion w glebie) zmniejsza się wpływ upra-
wy roli na plonowanie roślin. Dlatego dziś należy kierować się zasadą: „zabiegów uprawowych powinno się 
stosować tak dużo jak to jest konieczne, aby stworzyć roślinie uprawnej korzystne warunki wzrostu i rozwoju, 
a zarazem tak mało, jak to jest możliwe.” 

Prace dotyczące stosowania konserwującej uprawy roli pod ważniejsze rośliny rolnicze prowadzo-
ne są w IUNG-PIB od wielu lat, jednak kompleksowe badania w tym zakresie podjęto kilkanaście lat 
temu. W niniejszym opracowaniu przedstawiono fragment badań dotyczący oceny produkcyjno-ekono-
micznej i środowiskowej różnych wariantów uprawy roli. Podstawę oceny stanowiły wyniki wieloletnich 
doświadczeń łanowych (każdy eksperyment założono na powierzchni około 9 ha) przeprowadzonych 
w różnych regionach Polski, gdzie porównywano ze sobą trzy techniki uprawy roli: 
• uprawę bezorkową – opartą na zastosowaniu kultywatora (grubera), brony talerzowej i/lub spulchnia-

cza obrotowego z pożniwnym pozostawianiem słomy w postaci sieczki, 
• uprawę zerową, po której następował siew bezpośredni wykonywany specjalnym siewnikiem, z mul-

czowaniem powierzchni gleby rozdrobnioną słomą,
• uprawę tradycyjną (płużną) – z pożniwnym pozostawianiem słomy w postaci sieczki, orka średnia 

z doprawieniem roli tradycyjnymi narzędziami – obiekt kontrolny. 

W obiektach z uprawą bezorkową i uprawą tradycyjną stosowano mechaniczno-chemiczną walkę z chwa-
stami dostosowaną do stanu zachwaszczenia i fenofazy uprawianej rośliny, natomiast dla uprawy zerowej, po 
której następował siew bezpośredni, całokształt walki z chwastami oparto na stosowaniu odpowiednio do-
branych herbicydów. W poszczególnych miejscowościach przyjęto zmianowania roślin najlepiej dostosowa-
ne do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych, jednak w każdym z nich występowała pszenica ozima. 

Zróżnicowanie siedliskowe wyrażone lokalizacją doświadczeń łanowych znalazło odbicie w uzy-
skanych plonach. System uprawy roli w różnym stopniu modyfikował plonowanie pszenicy ozimej 
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w poszczególnych punktach doświadczalnych (miejscowościach). Najsilniej na postępujące uproszcze-
nia uprawowe zboże to zareagowało na lekkiej glebie w Jelczu-Laskowicach, gdzie w warunkach siewu 
bezpośredniego uzyskano aż 19% mniejszą jego wydajność w porównaniu z uprawą płużną, natomiast 
w przypadku uprawy bezorkowej różnica ta nie była już tak duża i wyniosła około 5%. Na glebie śred-
niej (Baborówko) względne spadki plonu ziarna były mniejsze i sięgały maksymalnie 9%, natomiast na 
glebach ciężkich (Kępa-Puławy, Rogów) produkcyjność tego gatunku była podobna (siew bezpośredni), 
a nawet nieco większa (uprawa bezorkowa), jak w obiekcie kontrolnym – pszenica ozima uprawiana 
systemem płużnym (tab. 1).

Tabela 1. Plonowanie pszenicy ozimej [t/ha] w zależności od systemu uprawy roli i siedliska (średnio za 4 lata badań).

Produkcyjność jęczmienia jarego była oceniana jedynie w dwóch siedliskach, a przeciętna jego 
wydajność za 4 lata badań ukształtowała się na poziomie 3,6 t z ha. System uprawy roli dość silnie 
modyfikował produkcyjność jęczmienia w Laskowicach na spiaszczonej glinie lekkiej, gdzie ubytki 
plonu ziarna sięgały 12% w przypadku zastosowania uprawy bezorkowej, zaś dla siewu bezpośred-
niego wyniosły blisko 33%. W Baborówku natomiast, na glebie brunatnej wytworzonej z piasku gli-
niastego lekkiego, nie stwierdzono istotnego wpływu zróżnicowanej uprawy roli na produkcyjność 
tego zboża (tab. 2). 

Tabela 2. Plonowanie jęczmienia jarego [t/ha] w zależności od systemu uprawy roli i siedliska (średnio za 4 lata badań).

Podstawową przyczyną mniejszej produkcyjności zbóż (pszenicy ozimej, jęczmienia jarego) na obiek-
tach z uprawą bezorkową lub siewem bezpośrednim jest zwykle mniejsza obsada roślin, co przestawio-
no na przykładzie doświadczeń z pszenicą ozimą. Przeciętne ubytki w obsadzie roślin tego gatunku przy 
zastosowaniu uproszczeń w uprawie roli wyniosły 4-12%, ale w skrajnych przypadkach różnica sięgała 
aż 20%, w porównaniu z obsadą roślin stwierdzoną na obiekcie kontrolnym z płużną uprawą roli (tab. 3).

Uprawa roli
Miejscowość 

Średnio
Kępa-Puławy Rogów Baborówko Laskowice

Bezorkowa 8,28 7,50 6,38 4,88 6,76

Zerowa 8,00 7,10 5,91 4,17 6,30

Tradycyjna 7,68 7,41 6,50 5,15 6,68

Średnio 7,99 7,34 6,26 4,73 6,58

Źródło: opracowanie własne

Uprawa roli
Miejscowość 

Średnio
Baborówko Laskowice

Bezorkowa 4,38 2,98 3,68

Zerowa 4,41 2,29 3,35

Tradycyjna 4,26 3,40 3,83

Średnio 4,35 2,89 3,62
Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Obsada roślin [szt./m2] po wschodach pszenicy ozimej w zależności od systemu uprawy roli i siedliska 
(średnio za 4 lata badań).

Uprawa roli
Miejscowość 

Średnio
Kępa-Puławy Rogów Baborówko Laskowice

Bezorkowa 386 288 365 335 344

Zerowa 369 235 327 312 311

Tradycyjna 397 273 376 388 359
Źródło: opracowanie własne
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Stosowanie konserwującej uprawy roli (uprawa bezorkowa, siew bezpośredni) powoduje dość często 
istotny wzrost zachwaszczenia, głównie przez uciążliwe gatunki chwastów. Dodatkowo obserwuje się 
znaczną zmienność występowania różnych grup i gatunków chwastów w poszczególnych latach i rota-
cjach zmianowania. Zjawisko to ulega dalszemu pogłębieniu zwłaszcza w niekorzystnych stanowiskach 
– uprawa zbóż po przedplonach kłosowych, na co wskazują wyraźnie badania przeprowadzone w tym 
zakresie na glebie kompleksu pszennego dobrego na polach doświadczalnych w Rogowie (tab.4). 

W warunkach glebowo-klimatycznych naszego kraju ważnym zagadnieniem są wszelkie działania 
zwiększające retencję wodną gleby, ponieważ niedobory wody są głównym czynnikiem ograniczającym 
poziom plonowania roślin rolniczych. Konserwująca uprawa roli (uprawa bezorkowa, uprawa zerowa) 
sprzyja gromadzeniu wody zarówno w powierzchniowej warstwie gleby 0–30 cm, jak i w głębszych jej 
warstwach. Potwierdzają to m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez IUNG-PIB na glebie lekkiej 
w Jelczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku (tab. 5).

Łan roślin rolniczych w okresie letnim wyparowuje w ciągu doby 20–60 ton wody z powierzchni 1 ha, co 
w przeliczeniu na opad deszczu stanowi 2–6 mm. Wodę należy chronić i niejako „magazynować”, ponieważ 
jest to podstawowy czynnik limitujący produkcję rolną, a w szczególności produkcję roślinną. W okresach 
o dużej ilości i intensywności opadów natomiast zmniejszenie spływu powierzchniowego i zwiększenie 
retencji glebowej może przyczynić się m.in. do zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Negatywne zjawi-
ska wywołane erozją wodną corocznie zubożają produkcyjność gleb i prowadzą do ich degradacji (tab. 6).

Tabela 4. Zachwaszczenie [szt./m2] pszenicy ozimej w zależności od systemu uprawy roli i przedplonu (Gospodarstwo 
Indywidualne Rogów).

Rok zbioru Przedplon
Uprawa roli

Chwasty dominujące
bezorkowa zerowa tradycyjna

2008 groch
pszenica oz.

0,4
0,6

0,6
1,4

0,4
0,4

miotła zbożowa, rdest 
powojowy

2009 groch
pszenica oz.

5,6
19,8

3,4
19,6

0,2
1,4

rdest powojowy, 
przytulia czepna, 
miotła zbożowa

2010 groch
pszenica oz.

16,0
48,4

28,1
61,2

5,0
34,8

rdest powojowy, 
fiołek polny, 
poziewnik szorstki

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Wilgotność gleby (% obj.) w uprawie kukurydzy na ziarno (Jelcz-Laskowice – gleba lekka, średnie z 6 terminów 
pomiarów).

Uprawa roli
Głębokość (cm)

Średnio
10 20 30 40 60 100

Bezorkowa 18,9 22,8 24,9 32,0 45,0 50,9 32,5
Zerowa 22,8 23,8 24,9 28,2 40,4 52,5 32,0
Tradycyjna 11,3 16,0 21,9 23,2 32,7 49,4 25,8

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6. Charakterystyka erozji w Gospodarstwie Indywidualnym w Rogowie.

Wyszczególnienie
Uprawa roli 

konserwująca
tradycyjna

bezorkowa zerowa
Wilgotność objętościowa (%) 18,5 21,3 17,9
Objętość spływu pow. (ml/ m2) 4 602 3 989 11 796

Łączne erozyjne straty
Gleby (g/ m2) 91 57 341
Próchnicy (g/m2) 2,4 1,8 6,6
Fosforu (mg/ m2) 77,2 55,7 213,2
Potasu (mg/ m2) 111,6 95,6 238,2
Azotu mineralnego (mg/ m2) 127,0 115,6 326,5

Źródło: Jadczyszyn i in., 2010
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Wieloletnie badania przeprowadzone przez różne ośrodki naukowe wskazują, że uprawa konserwu-
jąca, w tym uprawa bezorkowa i zerowa, zwiększa w powierzchniowej warstwie gleby zawartość węgla 
organicznego, przyswajalnych form fosforu i potasu w porównaniu do tradycyjnej – płużnej uprawy roli. 
Podobne zależności stwierdzono również w badaniach własnych (tab. 7).

Istotnym elementem oceny zastosowania uproszczeń uprawowych w uprawie zbóż, obok oceny pro-
dukcyjnej, przyrodniczej i środowiskowej jest analiza ekonomiczna takiego modelu produkcji. Wyniki 
badań wskazują wyraźnie, że analizę taką należy prowadzić w sposób zindywidualizowany, odnosząc ją 
do warunków konkretnego gospodarstwa i rośliny, ponieważ warunki siedliskowe oraz przebieg pogody 
w danym roku mogą znacząco ją modyfikować. Badania wskazują również, że uprawa pszenicy ozimej 
w różnych systemach uprawy roli, ale po dobrym przedplonie (groch, rzepak ozimy) nie różnicuje warto-
ści produkcji, ponieważ uzyskiwane plony ziarna są podobnej wielkości. Dodatkowo taka uprawa może 
wyraźnie zmniejszyć nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej, co ma istotne znaczenie ekonomiczno
-organizacyjne dla dużych gospodarstw specjalizujących się w towarowej produkcji zbóż. Przykłado-
we wyliczenia przedstawiono dla pszenicy ozimej uprawianej w indywidualnym gospodarstwie rolnym 
w Rogowie na Zamojszczyźnie (tab. 8). 

Z przeprowadzonych badań wynika również, że w warunkach gleb średnich i ciężkich stosowanie 
uproszczeń uprawowych jest uzasadnione ekonomicznie, natomiast na glebach lekkich, szczególnie 
w warunkach niskich plonów, stosowanie uproszczeń uprawowych może okazać się nawet nieuzasad-
nione ekonomicznie, co uwidoczniło się w przypadku zbóż jarych, w tym pszenicy jarej i jęczmienia 
jarego (tab. 9). Wprowadzenie do zmianowania kukurydzy może poprawić wynik ekonomiczny takiego 
sposobu uprawy (tab. 10).

Tabela 7. Zawartość próchnicy oraz przyswajalnego fosforu i potasu po zbiorze pszenicy ozimej w zależności od systemu 
uprawy roli i warstwy gleby GI Rogów, po 12 latach badań.

Warstwa gleby
Uprawa roli

Średnia
bezorkowa zerowa tradycyjna

Zawartość próchnicy (%)

0 – 5 1,94 2,21 1,55 1,90

5 – 15 1,79 1,64 1,64 1,69

15 – 30 1,14 1,29 1,44 1,29

Zawartość przyswajalnego fosforu (mg/kg gleby)

0 – 5 228 289 167 228

5 – 15 206 238 176 207

15 – 30 117 151 155 141

Zawartość przyswajalnego potasu mg/kg gleby)

0 – 5 324 406 238 323

5 – 15 287 313 226 275

15 – 30 189 231 227 216
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 9. Koszty bezpośrednie oraz nadwyżka bezpośrednia w uprawie jęczmienia jarego w Stacji Doświadczalnej Jelcz-
-Laskowice (gleba lekka).

Wyszczególnienie
Technika uprawy roli

płużna bezorkowa zerowa

Wartość produkcji:
– zł
– %

1985
100

1740
87,7

1241
62,5

Koszty bezpośrednie: (zł)
– materiał siewny
– nawozy mineralne
– środki ochrony roślin
– siła pociągowa (koszty paliwa)

228
840
197
288

228
840
197
200

228
840
304
146

Razem koszty bezpośrednie:
– zł
– %

1553
100

1465
94,3

1517
97,7

Nadwyżka bezpośrednia: (zł)
– na 1 ha
– na 1 zł kosztów bezpośrednich
– na 1 rbh

432
0,28
50

275
0,19
36

-277
-0,18
-40

Nakłady:
– rbh
– cnh

8,7
6,5

7,6
5,5

6,9
4,9

Plon równoważący
koszty bezpośrednie (t) 2,59 2,46 2,53

Źródło: Madej, Krasowicz 2010

Tabela 8. Koszty bezpośrednie oraz nadwyżka bezpośrednia w uprawie pszenicy ozimej po grochu w Gospodarstwie 
Indywidualnym w Rogowie (gleba ciężka).

Wyszczególnienie
Technika uprawy roli

płużna bezorkowa zerowa

Wartość produkcji:
– zł
– %

4637
100

4596
99,1

4542
98,0

Koszty bezpośrednie: (zł)
– materiał siewny
– nawozy mineralne
– środki ochrony roślin
– siła pociągowa (koszty paliwa)

265
862
769
291

265
862
769
244

265
862
836
168

Razem koszty bezpośrednie:
– zł
– %

2186
100

2140
97,9

2130
97,4

Nadwyżka bezpośrednia: (zł)
– na 1 ha
– na 1 zł kosztów bezpośrednich
– na 1 rbh

2451
1,12
299

2456
1,15
323

2412
1,13
346

Nakłady:
– rbh
– cnh

8,2
7,2

7,6
6,6

7,0
6,0

Plon równoważący
koszty bezpośrednie (t) 3,47 3,40 3,38

Źródło: Madej, Krasowicz 2010
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Istotnym elementem oceny zastosowania uproszczeń uprawowych jest również ocena nakładów 
energetycznych w poszczególnych strumieniach energetycznych (bezpośrednie nośniki energii, energia 
środków produkcji, energia maszyn, energia pracy żywej) oraz wskaźnik efektywności energetycznej. 
Wyniki badań przeprowadzone w IUNG-PIB dla trzech technik uprawy roli: tradycyjnej – płużnej, bez-
orkowej i zerowej, po której następował siew bezpośredni zawarto w tabeli 11. Przedstawiono w niej 
wyniki dotyczące efektywności energetycznej w doświadczeniach z pszenicą ozimą. We wszystkich ana-
lizowanych przypadkach łączne nakłady energetyczne, wydatkowane na produkcję z tradycyjną uprawą 

Tabela 10. Koszty bezpośrednie oraz nadwyżka bezpośrednia w uprawie kukurydzy w Stacji Doświadczalnej Jelcz-Laskowice 
(gleba lekka)

Wyszczególnienie
Technika uprawy roli

płużna bezorkowa zerowa

– Wartość produkcji:
– zł
– %

3304
100

3131
94,8

2749
83,2

Koszty bezpośrednie: (zł)
– materiał siewny
– nawozy mineralne
– środki ochrony roślin
– siła pociągowa (koszty paliwa)

289
789
351
279

289
789
351
202

289
789
445
141

Razem koszty bezpośrednie:
– zł
– %

1708
100

1630
95,4

1664
97,4

Nadwyżka bezpośrednia: (zł)
– na 1 ha
– na 1 zł kosztów bezpośrednich
– na 1 rbh

1596
0,93
180

1501
0,92
186

1085
0,65
163

Nakłady:
– rbh
– cnh

8,9
6,7

8,1
6,0

6,7
4,8

Plon równoważący
koszty bezpośrednie (t) 2,71 2,59 2,64

Źródło: Madej, Krasowicz 2010

Tabela 11. Porównanie wskaźników efektywności energetycznej (Ee) dla różnych technik uprawy roli pod pszenicę ozimą.

Wyszczególnienie Roślina

Technika uprawy roli

płużna bezorkowa zerowa

plon Ee plon Ee plon Ee

SD Jelcz-Laskowice pszenica ozima 5,15 5,64 4,88 5,74 4,31 5,30

SD Baborówko pszenica ozima 6,50 7,58 6,38 8,09 5,91 7,82

RZD Kępa

pszenica ozima 
po rzepaku 7,53 6,50 8,42 7,64 8,44 8,31

pszenica ozima 
po pszenicy 7,83 6,59 8,14 7,23 7,55 7,14

GI Rogów

pszenica ozima 
po grochu 7,42 7,11 7,34 7,39 7,21 7,60

pszenica ozima 
po pszenicy 6,87 6,59 6,95 7,00 6,31 6,65

Źródło: Madej, Krasowicz 2010
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roli, przewyższały nakłady uzyskane techniką bezorkową. Stąd też w warunkach uzyskiwania zbliżo-
nych plonów w porównywanych technikach uprawy, wskaźnik efektywności energetycznej w technice 
uproszczonej – konserwującej przewyższał wskaźnik efektywności energetycznej w technice tradycyj-
nej – uprawa płużna. 

Podsumowując należy stwierdzić, że we współczesnym rolnictwie uprawa roli, obok oddziaływania 
na wielkość i stabilność plonów, powinna stwarzać także warunki do wzrostu lub utrzymania na od-
powiednim poziomie żyzności gleby oraz ograniczać ujemne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. 
Powinna być preferowana konserwująca uprawa roli, polegająca na częstym stosowaniu uprawy bezor-
kowej z mulczowaniem powierzchni gleby resztkami pożniwnymi i międzyplonami. Ograniczenie inten-
sywności (ilości i głębokości) wykonywanych zabiegów uprawowych może prowadzić do eliminowania 
procesów degradacji gleby, sprzyjać gromadzeniu próchnicy i poprawiać jej biologiczną aktywność. Po-
zostawienie resztek pożniwnych na powierzchni pola może przyczynić się do zmniejszenia spływów po-
wierzchniowych i zwiększenia retencji wodnej gleby. Należy podkreślić, że gospodarstwa rolne bazujące 
na posiadanym aktualnie sprzęcie nie mogą wprowadzać drastycznych zmian w pożniwnym i przedsiew-
nym przygotowaniu pola pod zasiew, ponieważ może to prowadzić do znacznego wzrostu zachwaszcze-
nia roślin uprawnych, głównie chwastami wieloletnimi. Wskazana jest tu także odpowiednia wiedza 
fachowa samych rolników, ponieważ wszelkie zaniedbania dotyczące stosowania uproszczeń w uprawie 
roli mogą prowadzić do drastycznej obniżki plonów i pogorszenia się ekonomicznej opłacalności ich 
produkcji. Wydaje się, że dzięki zastosowaniu konserwującej uprawy roli jako elementu dobrej prakty-
ki rolniczej, szczególnie w dużych specjalistycznych gospodarstwach towarowych, rolnictwo w Polsce 
może w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zachowania 
walorów ekologicznych przyrodniczo cennych obszarów krajobrazowych.
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Blok tematyczny:
2. ROLNICTWO PRECYZYJNE I NISKOEMISYJNE TECHNOLOGIE

W PRODUKCJI ROLNICZEJ

2.2. Agrotechnika w warunkach zmieniającego się klimatu
Opracowanie: dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw.

IUNG-PIB w Puławach

Liczne doniesienia naukowe wskazują na to, że klimat na Ziemi zmienia się. Według danych lite-
raturowych, zmiany te w Polsce będą polegały na wzroście średniej temperatury (o 1 st. C do końca 
XXI wieku), większej zmienność temperatury, zdecydowanie cieplejszym okresie zimy, mniejszych opa-
dach śniegu, długotrwałych okresach pogody słonecznej prowadzącej do zbytniego przesuszenia gleby 
przerywanych burzami. Ale już teraz można stwierdzić, że każdy rok doświadcza producentów dużymi 
niespodziewanymi (wyraźnie odbiegającymi od normy) przebiegami pogody w różnych momentach we-
getacji. Producenci planując zabiegi agrotechniczne powinni je brać pod uwagę tzn. powinni zakładać, 
że w każdym sezonie raczej wystąpią sytuacje stresowe dla roślin i to w większym niż zwykle zakresie. 

W artykule omówiona zostanie rola podstawowych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu 
odporności roślin zbożowych na sytuacje stresowe wynikające ze zmian klimatycznych a ponadto zwró-
cona zostanie uwaga na wynikające z nich zagrożenia ze strony szkodników i chorób. 

Podstawowe znaczenie dla ograniczania skutków zmian klimatycznych związanych z niedoborem 
opadów ma sposób uprawy roli. Przy czym należy zauważyć, że z jednej strony dobrze wykonana upra-
wa to dobrze przygotowane pole do siewu umożliwiające właściwie jego wykonanie, ale z drugiej każdy 
zabieg uprawowy to strata wody (im bardziej intensywny tym większa), której brak zwłaszcza w okresie 
kiełkowania i ukorzeniania się siewek może znacząco negatywnie odbić się na kondycji łanu. Dlatego 
też, w kontekście niekorzystnych zmian klimatycznych w zakresie rozkładu opadów warto przypomnieć 
zasadę: „uprawy tak dużo jak to jest konieczne i tak mało jak to jest możliwe”, którą należy rozumieć, 
jako konieczność ograniczania intensywności uprawy do niezbędnego minimum. 

Kolejnym czynnikiem agrotechnicznym, na który należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na nie-
korzystne zmiany klimatyczne jest termin siewu. Po prostu dobrze rozwinięte, silnie rozkrzewione i uko-
rzenione rośliny wskutek zastosowania odpowiedniego terminu siewu lepiej wykorzystują stosowane 
w kolejnych fazach nawożenie - podstawowy czynnik plonotwórczy - oraz mniej narażone są na warunki 
stresowe, które mogą wystąpić w późniejszych fazach wzrostu. I odwrotnie późny wysiew i związany 
z tym słaby początkowy rozwój może zadecydować o bardzo słabej efektywności stosowanych dawek 
azotu i dużych zakłóceniach we wzroście nawet przy niewielkim stresie. Szczególnie silny wpływ termi-
nu siewu obserwowany jest w przypadku zbóż jarych, a zwłaszcza wtedy, gdy niedobory opadów wiosną 
są duże, co w niektórych rejonach kraju stało się wręcz normą. Dlatego polecać należy producentom 
ograniczanie areału zasiewów wymienionej formy. Ponadto można sugerować rozwiązanie polegające 
na siewie zbóż jarych późną jesienią. Odmiany jare, które można wysiewać w tym okresie nazywane są 
w Polsce „przewódkami”. W IUNG PIB przeprowadzono badania dla wybranych odmian tego typu (Para-
bola, Tybalt, Cytra, Bombona, Monsun) z zastosowaniem dwu jesiennych terminów siewu: w III dekadzie 
października, który można określić jako bardzo późny dla ozimych form pszenicy i listopadowego, który 
można określić jako zbyt późny dla tych form. Dla porównań zastosowano w wymienionych badaniach 
termin wiosenny. Wschody z wysiewu październikowego niezależnie od odmiany następowały na ogół 
w listopadzie natomiast wschody po zastosowaniu siewu listopadowego miały miejsce dopiero w grud-
niu lub nawet wczesną wiosną (tab. 1), ale niezależnie od tego stopień zimowania odmian uwzględnio-
nych w badaniach był dobry i niezależnie od terminu siewu ilość roślin na jednostce powierzchni była 
wystarczająca dla uzyskania odpowiednio dużej zwartości łanu (rys. 1).
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Plony z siewu wiosennego były niższe niż z siewu październikowego o ponad 1,1 t/ha, a z siewu li-
stopadowego o 0,9 t/ha (rys. 2). Należy także dodać, że jakość ziarna uzyskanego z siewu jesiennego na 
ogół była porównywalna do uzyskanej przy siewie wiosennym.

Rys. 1. Ilość roślin na jednostce powierzchni w zależności od odmiany i terminu siewu (średnia z 3 lat badań).

Tab. 1. Terminy wschodów pszenicy jarej w zależności od terminu siewu, miejscowości i roku.

Miejscowość i rok
Termin siewu

III dekada 
października

I-II dekada 
listopada

II dekada 
kwietnia

Bezek 2009 7 listopad zima 14 kwiecień
Bezek 2010 2 grudzień zima 13 kwiecień
Bezek 2011 16 listopad zima 14 kwiecień

Czesławice 2009 12 listopad 26 marzec 14 kwiecień
Czesławice 2010 20 listopad 25 marzec 14 kwiecień
Czesławice 2011 8 listopad 3 kwiecień 14 kwiecień

Cicibór 2009 10 listopad brak 16 kwiecień
Cicibór 2010 15 listopad 10 grudzień 14 kwiecień
Cicibór 2011 9 listopad 19 listopad 15 kwietnia

Rys. 2. Wpływ terminu siewu na plonowanie [w t/ha] pszenicy jarej w zależności od terminu siewu na glebie ciężkiej 
(rędzina): I termin - 3 dek. października, II termin - 2 dek. listopada, III termin – 1 dek. kwietnia.
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Nieodłącznie z terminem siewu łączy się ilość wysiewu, przy czym im późniejszy siew tym większą 
ilość wysiewu poleca się stosować. Jednak zwiększenie to nie może być zbyt duże, bowiem zbyt duża 
ilość roślin na jednostce powierzchni nie tylko wpływa niekorzystnie na warunki świetlne w łanie i w po-
tęguje występowanie chorób ale także zwiększa konkurencję między roślinami o wodę i składniki po-
karmowe. Objawy tej konkurencji są szczególnie widoczne na glebach lżejszych, uboższych w składniki 
pokarmowe, zwłaszcza w warunkach niedoboru opadów. Generalnie jednak należy dążyć do stosowania 
możliwie małych norm wysiewu, bo wtedy rośliny są lepiej rozkrzewione i ukorzenione, a tym samym 
bardziej odporne na stresy związane z niedoborami wody, oraz na wyleganie. W IUNG PIB przeprowa-
dzono wiele badań, z których wynika, że w określonych warunkach możliwe jest nawet bardzo duże 
zmniejszenie normy wysiewu (w szczególności zbóż) bez konsekwencji obniżki plonu (Rys. 3).

W kontekście walki z niekorzystnymi zmianami klimatycznym nie można nie wspomnieć także o roli 
w tym względzie jakości materiału siewnego. Dobrej jakości materiał siewny to jeden z ważniejszych 
warunków szybkiego początkowego rozwoju roślin. Poza tym należy pamiętać, że nasiona mogą być 
źródłem infekcji przez wiele chorób, także fuzaryjnych, które w związku ze zmianami klimatycznym stają 
się coraz większym zagrożeniem dla plonu ziarna i jego jakości (mykotoksyny). Podkreślając wagę jakości 
materiału siewnego w kształtowaniu odporności na stresy środowiskowe należy podkreślić także olbrzy-
mie znaczenie w tym względzie wyboru konkretnej odmiany, najbardziej dostosowanej do danych wa-
runków. Nie ma tutaj lepszego rozwiązania niż sięgnięcie po informacje z wyników badań realizowanych 
w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nadzorowanego przez COBORU. Efektem 
tych badań są Listy Zalecanych Odmian (LZO) opracowywane dla poszczególnych województw. Poszu-
kiwanie możliwości ograniczania niekorzystnych skutków zmian klimatycznych poprzez wybór odmiany 
spoza wymienionych list jest nieuzasadnione. Należy jeszcze dodać, że dobrym wyjściem dla uzyskania 
dobrej stabilności zbiorów w gospodarstwie mimo dużej zmienności pogody w latach jest uprawa nie 
jednej a kilku odmian danego gatunku, oczywiście wybranych spośród LZO. 

Kolejnym ważnym dla możliwie dobrego przetrwania przez rośliny zbożowe we w miarę dobrej kon-
dycji niekorzystnych warunków pogodowych jest dobre zabezpieczenie ich potrzeb żywieniowych, a na 
wstępie należy podkreślić rolę w tym względzie odpowiedniego pH gleby. Niewłaściwe pH może wpły-
nąć na bardzo duże obniżenie efektywności wykorzystania poszczególnych składników pokarmowych 
roślin i tym samym ograniczyć wzrost i rozwój roślin a w efekcie obniżyć ich odporność na stres. 

Szczególne znaczenie w ograniczania negatywnych skutków stresów związanych z niedoborami opa-
dów, należy przypisać nawożeniu fosforowo-potasowemu. To bowiem od ilości dobrze dostępnego fos-
foru zależy rozwój systemu korzeniowego roślin, natomiast od dobrej dostępności potasu zależą procesy 
związane z prawidłową gospodarką wodną roślin. Oczywiście nawet najlepsze zaopatrzenie w fosfor 
i potas będzie miało nikłe znaczenie dla walki ze stresem, jeśli przy tym nie zostaną zastosowane odpo-

Rys. 3. Plon ziarna pszenicy ozimej w zależności od technologii produkcji.
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wiednie ilości azotu. Szczególne znaczenie ma azot w ratowaniu zasiewów zbóż uszkodzonych w okresie 
zimy. Wczesnowiosenne odpowiednie pod względem ilościowym zastosowanie azotu pozwala na urato-
wanie i doprowadzenie do wysokiej produktywności nawet bardzo uszkodzone łany zbóż. 

Wskazując na rolę zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe w odpowiednim przygotowaniu się ich 
do ewentualnych stresów nie można zapominać o żadnym ze składników pokarmowych, także o mi-
kroelementach. Nierzadko bowiem właśnie składnik pobierany w bardzo niewielkiej ilości może zade-
cydować, że rozwój roślin nie będzie przebiegać prawidłowo i tym samym przygotowanie rośliny do 
warunków stresowych będzie niewystarczające. 

Nieodłącznym elementem nowoczesnej agrotechniki jest ochrona roślin oparta na monitorowaniu za-
grożeń związanych z występowaniem chorób i szkodników. Określenie takich zagrożeń nawet ze strony 
ogólnie znanych agrofagów nie jest proste, a staje się szczególnie dużym problemem w przypadku, gdy 
staje się nim szkodnik (choroba) wcześniej nie występująca w ilości warunkującej konieczność zwalcza-
nia chemicznego. Przykładów takich nowych zagrożeń jest coraz więcej. Wśród owadów, które zaczęły 
się w niektóre sezony rozmnażać w stopniu warunkującym powstawanie nawet bardzo dużych strat 
należy wyróżnić na przykład łokasia garbatka, którego żerujące larwy mogą powodować duże straty 
zwłaszcza w zasiewach będących w fazie 1-2 liści. Szkodliwe są także dorosłe osobniki wymienionego 
owada żerujące na miękkim ziarnie. Jeden chrząszcz może w ciągu nocy wy-jeść ziarno nawet z całego 
kłosa. Inny przykład to rolnice, które nie były raczej traktowane dotychczas jako ważny szkodnik zbóż, 
ale ostatnie lata wykazały, że nie należy ich lekceważyć. Dorosła postać tego owada jest nocnym moty-
lem. Największe ogniska występowania rolnicy stwierdzono w Polsce południowo-zachodniej, Wielko-
polsce, Kujawach oraz w Polsce centralnej. W niektórych przypadkach stopień uszkodzenia zasiewów 
przez rolnice był na tyle duży, że plantacje kwalifikowały się do przeorania. Kolejny przykład to mszyce 
występujące jesienią, zwłaszcza na wczesnych zasiewach zbóż. Ich szkodliwość związana z żerowaniem 
w tym okresie jest względnie nieduża i słusznie była bagatelizowana. Sytuacja ta zmieniła się, gdy oka-
zało się, że jesienne żerowanie mszycy może być połączone z przenoszeniem wirusa żółtej karłowatości 
jęczmienia, bardzo groźnej choroby mogącej powodować duże spadki plonu. Objawy porażenia roślin 
przez wymienioną chorobę są widoczne dopiero wiosną. Początkowo można je pomylić z objawami 
niedoboru magnezu czy siarki, gdyż rośliny chore zaczynają się przebarwiać na różne odcienie koloru 
żółtego. Przebarwienia te stają się z czasem coraz intensywniejsze. Liście jęczmienia przybierają kolor 
żółty a pszenicy bladożółty z odcieniami czerwieni. Jednocześnie rośliny zatrzymują się w rozwoju. Czę-
sto zarażone rośliny w ogóle nie wchodzą w fazę strzelania w źdźbło a jeśli już wytworzą kłos to jest on 
wypełniony poślednim ziarnem. Porażone rośliny skupione są w gniazda o różnej wielkości i kształcie 
pokrywające się z miejscami występowania mszycy. Opisane zmiany w wyglądzie roślin mogą inspiro-
wać producentów do zasilania ich azotem czy nawozami mikroelementowymi, co nie ma uzasadnienia, 
bo chore rośliny i tak nie są w stanie tych składników pobrać. Obecność mszycy na danym polu jesienią 
jeszcze nie świadczy o tym, że do zawirusowania roślin na danym polu doszło. Ale jeśli w danym rejonie 
wirus ten już wcześniej wystąpił, to raczej nie należy rezygnować z chemicznego zwalczania wymie-
nionego owada, bo koszt takiego zabiegu jest względnie mały a ewentualne straty w plonie wywołane 
wirusem bardzo duże. 

Reasumując należy stwierdzić, że zmiany klimatyczne stają się coraz większym problemem dla produ-
centów, przy czym w dość dużym stopniu negatywny wpływ tych zmian na plon i jakość można ograni-
czyć poprzez właściwą agrotechnikę w zakresie uprawy roli, siewu i nawożenia. Ponadto należy dodać, 
że poważnym zagrożeniem w związku ze zmianami klimatycznymi dla zasiewów zbóż są ”nowe” zagroże-
nia, związane z występowaniem chorób, czy szkodników, których rola w ograniczaniu zbiorów była do-
tąd niewielka. Ważne jest by praktyka dysponowała odpowiednimi informacjami określającymi sposoby 
efektywnego ograniczania występowania tych zagrożeń.







Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym

27

Blok tematyczny:
3. KompleKsowa produKcja prosiąt w gospodarstwie 

ROLNYM
Opracowanie: mgr inż. Barbara Skowronek

Produkcja jednolitych grup prosiąt jest wielkim wyzwaniem stojącym przed polskimi producentami. 
Na takie właśnie grupy świń zapotrzebowanie jest największe. A o popycie na taką grupę zwierząt 
świadczy skala importu sprowadzanych warchlaków i prosiąt do Polski. Także tuczarnie, które mają 
produkcję tuczników w cyklu otwartym chcą mieć dostawców takich ilości prosiąt i warchlaków, który-
mi będą mogli zapełniać, jednorazowo i w ustalonych odstępach czasowych. Jest to warunkiem i pod-
stawą ewentualnej, długofalowej współpracy pomiędzy producentem prosiąt a właścicielem tuczarni. 

Większość polskich gospodarstw produkuje świnie w systemie zamkniętym. Zajmuje się produkcją 
prosiąt jak i tuczem świń. Daleko idąca specjalizacja przy zwiększającej się wielkości stada sprawia, że 
w praktyce coraz częściej stosuje się produkcję rozdzielną, składającą się z dwóch lub nawet trzech 
ogniw: produkcja prosiąt/ warchlaków → tuczarnia lub produkcja prosiąt → odchowalnia → tuczarnia. 
Dotyczy to głównie gospodarstw rodzinnych, skupionych w grupach producentów lub współpracują-
cych na zasadzie stałej kooperacji. Jedno z ogniw takiej kooperacji specjalizuje się w produkcji prosiąt 
czy warchlaków a drugie zajmuje się tylko i wyłącznie tuczem. System taki wymaga wyprodukowania 
zdrowej i jednorodnej grupy prosiąt czy warchlaków w określonym czasie. W konkurencyjnej gospodar-
ce rynkowej tylko ci rolnicy, którzy dostosują swoją produkcję do wymogów jakościowych i ilościowych 
rynku będą dobrze prosperować. Nowe wyzwania, jakie stawiane są przed producentami trzody chlew-
nej sprawiają, że tylko optymalne zarządzanie, prowadzące do poprawy wydajności i jakości produkcji 
daje dodatni rachunek ekonomiczny i zysk a nade wszystko utrzymanie się na rynku. Drogą do utrzy-
mania się na rynku jest zwiększenie skali produkcji, poprawa wydajności, efektywniejsze wykorzystanie 
czasu pracy, obniżenie kosztów jednostkowych, polepszenie jakości produkcji itp. Znajomość zagadnień 
dotyczących rozrodu świń stanowi podstawę do wprowadzania w gospodarstwach zajmujących się pro-
dukcją prosiąt nowoczesnej technologii i organizacji produkcji.

Nowoczesne technologie zakładają produkcję prosiąt w oparciu o grupy loch, co pozwala na wzrost 
wydajności i duże oszczędności czasowe. Praca z grupą zwierząt sprawia, że wszystkie zajęcia typu: 
przemieszczanie zwierząt, obserwacja rui, unasienianie loch i kontrola porodów odnoszą się do grupy, 
a tym samym czas, jaki temu zajęciu się poświęca, w przeliczeniu na pojedyncze zwierzę, ulega zdecy-
dowanej redukcji. Dokładne zaplanowanie zajęć w gospodarstwie, w celu efektywnego wykorzystania 
czasu pracy i osiągnięcia jak najwyższej wydajności, było podstawą opracowania technologii produkcji 
w oparciu o zsynchronizowane grupy loch. System ten pozwala na:

• zaplanowanie i rytmiczne powtarzanie czynności, co daje lepsze wykorzystanie czasu pracy,
• łatwiejszą kontrolę rui oraz niższe koszty inseminacji,
• diagnostykę ciąży większych grup loch,
• synchronizację porodów,
• efektywniejszą kontrolę porodów,
• wyrównywanie miotów,
• łatwiejsze i szybsze przeprowadzanie zabiegów profilaktycznych lub leczniczych,
• zastosowanie metody „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste”,
• polepszenie higieny, w tym wprowadzenie przerwy higienicznej,
• łatwiejsze i dokładniejsze żywienie,
• szczegółowe prowadzenie dokumentacji w stadzie

Cykliczne systemy wyproszeń. Podstawę stanowi znajomość cyklu płciowego oraz umiejętność posłu-
giwania się instrumentami pozwalającymi na skuteczne sterowanie rozrodem. Niezbędna w osiąganiu 
tej wiedzy i umiejętności jest ścisła współpraca z lekarzem weterynarii, który musi być tym instrukto-
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rem i dokładnie pokazać, na czym polega sterowanie rozrodem oraz pomoże korygować błędy, do czasu 
pełnego opanowania tej sztuki przez rolnika. Wymaga to przełamania wielu stereotypów i uprzedzeń. 
Najważniejszym jest przyjęcie do wiadomości przez rolnika, że współpraca z lekarzem weterynarii nie jest 
wyłącznie kosztem dla gospodarstwa, ale przede wszystkim formą inwestycji, pozwalającą na osiągnięcie 
wyższej wydajności i rentowności prowadzonej produkcji. Wprowadzanie nowych technologii w rolnic-
twie wiąże się nie tylko ze zmianą technologii produkcji. Często konieczna jest do tego zmiana mentalności 
rolnika, a czasami nawet zmiana pokolenia. Lekarz weterynarii, posiadający odpowiednią wiedzę facho-
wą i obdarzony zaufaniem rolników, powinien potrafić przekonać producentów prosiąt do wprowadzania 
unowocześnień. Kontynuowanie sposobu, w jaki pracował ojciec, bez wprowadzania udoskonaleń, nie 
daje gwarancji na przyszłość. Gospodarka rynkowa wymaga od rolników umiejętności wykorzystania w za-
rządzaniu gospodarstwem zasad ekonomiki i marketingu. Polscy producenci świń muszą więc wprowa-
dzać takie technologie produkcji, które zapewnią, że ich produkty będą mogły śmiało konkurować z tymi, 
które dziś w coraz większym stopniu wprowadzane są do Polski z zagranicy. Głównym warunkiem popra-
wy konkurencyjności polskich gospodarstw produkujących prosięta jest dobrze działający rozród w stadzie 
i w efekcie wyższa wydajność, mierzona ilością odsadzonych prosiąt od lochy w roku. 

Sterowanie rozrodem loch wymaga od hodowcy wiedzy o przebiegu cyklu płciowego. Jednym z trud-
niejszych problemów jest realizacja planu cyklicznych reprodukcji, czyli rytmicznego proszenia się zawsze 
jednakowej liczby loch w jednakowym odstępie czasu i uzyskiwania w ten sposób jednolitej wiekowo 
grupy prosiąt. W stadach podzielonych na grupy konieczna jest także znajomość i zdolność posługiwa-
nia się instrumentami pozwalającymi na sterowanie procesami rozrodu. Do sterowania rozrodem służy 
synchronizacja rui, indukcja rui, indukcja owulacji i indukcja (synchronizacja) porodów. Stosowanie hormo-
nów w sterowaniu rozrodem u świń umożliwia efektywne wprowadzanie loszek lub loch do grup tech-
nologicznych, produkcję wg metody całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste i odsadzanie 
jednolitych (pod względem wieku, wagi i regularności) grup prosiąt. Synchronizacja rui ma największe 
znaczenie u loszek, u których nie ma możliwości wykorzystania tzw. rui polaktacyjnej. Synchronizacja rui 
jest najważniejszym narzędziem dla stabilnego utrzymania stada podzielonego na grupy technologicz-
ne. Jej celem jest usprawnienie organizacji rozrodu i produkcji oraz uzyskiwanie jak największej grupy 
jednolitych prosiąt. Jest to obecnie najbardziej nowoczesna metoda umożliwiająca rytmiczną produkcję 
i planowe włączanie loszek do grup samic wieloródek. Indukcja rui. W regulacji cyklu płciowego terminu 
indukcja (z łaciny inductio, oznacza wprowadzenie) używa się głównie w odniesieniu do działań, mają-
cych wprowadzić lochę w ruję przy użyciu preparatów farmakologicznych. Najlepsze efekty indukcji rui 
uzyskuje się po jej zastosowaniu w wiadomej fazie cyklu – po odsadzeniu lub po synchronizacji

Indukcja owulacji. Podawanie gonadotropiny LH lub substancji wpływającej na jej uwalnianie (np. go-
nadoreliny), ma na celu indukcję owulacji, w wyniku której większa ilość pęcherzyków jajnikowych pęka 
(owuluje) w krótszym przedziale czasu i uwalniana jest większa ilość komórek jajowych, co w konsekwencji 
może dawać liczniejsze mioty. Indukcję owulacji stosuje się także w przypadku występowania opóźnionej 
owulacji oraz leczenia torbieli pęcherzykowych jajnika, powstałych na skutek niedoboru hormonu go-
nadotropowego LH. Synchronizacja i indukcja rui oraz indukcja owulacji mogą się wzajemnie uzupełniać.

 Indukcja porodów. Wywołanie (indukcję) porodu uzyskuje się w wyniku podania preparatu prostaglan-
dynowego. Działanie to polega również na unieczynnieniu ciałka żółtego ciążowego i przerwaniu produk-
cji progesteronu, hormonu odpowiedzialnego za utrzymanie ciąży. Mimo synchronizacji rui i pokrycia/
inseminacji loch w tym samym czasie, nie zawsze porody u wszystkich loch odbywają się w jednakowym 
terminie. Po podaniu preparatu najwięcej porodów rozpoczyna się po około 24-36 godzinach. Czas ten 
może być krótszy lub dłuższy, nawet powyżej 72 godz. Indukcję porodów przeprowadza się w celu unik-
nięcia zbyt późnych porodów, czyli po 114 dniu ciąży. Indukcja porodu ułatwia nadzór nad wyproszeniami 
i, tym samym, pomaga zmniejszyć straty prosiąt. Podanie maciorom oprócz prostaglandyny także oksyto-
cyny pozwala skrócić poród, dzięki czemu akcja porodowa nie jest dla nich tak wyczerpująca.

Prowadzenie produkcji świń w oparciu o nowe technologie wymaga szczegółowej wiedzy na temat 
fizjologii rozrodu i możliwości sterowania nim. O sprawności kierowania rozrodem decyduje stopień 
znajomości teorii oraz umiejętności i doświadczenie w jej stosowaniu, a także wykorzystaniu w praktyce. 
Nowoczesny system produkcji, zakładający podział stada na grupy technologiczne, pozwala na produk-
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cję planową, efektywną i dzięki temu bardziej opłacalną. Lepsza organizacja pracy zwiększa wydajność 
i prowadzi także do redukcji czasu przebywania w chlewni. 

Prawidłowy	rozród	trzody	chlewnej jest najważniejszym elementem składowym hodowli. Ma olbrzy-
mi wpływ na wyniki produkcji, opłacalność oraz zdrowotność stada. Znajomość budowy układu rozrod-
czego i ewentualne schorzenia, obserwacja objawów rujowych, prawidłowe inseminowanie oraz dbanie 
o lochę i prosięta po porodzie jest niezwykle ważne w dobrze funkcjonującej fermie trzody chlewnej.

Uzyskanie wysokich parametrów rozrodczych zależy zarówno od potencjału genetycznego lochy, jak 
i od środowiska, w którym jest ona utrzymywana. Pod uwagę należy brać wiele czynników, takich jak: 
Czynniki genetyczne, np.: rasa, płodność, plenność;

Czynniki środowiskowe: warunki utrzymania, poziom wiedzy obsługi, choroby w stadzie, system kry-
cia lub inseminacji, pora roku

Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z żywym organizmem, z kompletem tzw. cech osobniczych, a to 
znaczy, że nigdy nie możemy generalizować, bo to, co przyniesie efekt u jednej lochy, u drugiej nic nie da; ale to 
już dalsze rozważania. Niemniej jednak, aby w ogóle myśleć o prowadzeniu rozrodu świń, należy przyswoić sobie 
podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii rozrodu tego gatunku, gdyż jak wynika z mojej praktyki zootechnicz-
nej, wielu rolników, hodowców ma duże braki w tym zakresie. Jak wiemy, świnia domowa pochodzi od dzika, lecz 
w toku doskonalenia wskaźniki rozrodcze bardzo się zróżnicowały. Świnia w porównaniu z dzikiem charakteryzuje 
się znacznie wyższą plennością (liczba prosiąt urodzonych w miocie może wynosić nawet do 20, dzik - 5-6 prosiąt), 
świnia ma co najmniej 2 mioty w roku, dzik 1; okres rozrodczy u dzika występuje tylko raz w roku (ruja sezonowa - 
monoestryczność), a wyproszenia wypadają na okres od późnej zimy do wczesnej wiosny. U lochy ruja pojawia się 
regularnie (poliestryczność) co 18-24 dni, średnio przyjmujemy, że cykl płciowy u lochy trwa 21 dni.

Co to jest ruja? Ruja - jest to stan najwyższej aktywności płciowej, w czasie którego samica pozwala na 
kopulację. Jest to okres, kiedy locha wykazuje odruch tolerancji w celu umożliwienia krycia lub inseminacji, 
jest zespołem zewnętrznych objawów informującym o gotowości organizmu samicy do aktu kopulacyjne-
go, przyjęcia nasienia, zapłodnienia i rozwoju zarodka. Ruję u lochy możemy podzielić na trzy fazy: I .Pro-
estrus - trwa 1-2 dni - dochodzi do obrzęku i zaczerwienienia sromu, gdzie maksymalne natężenie obja-
wów następuje w chwili rozpoczęcia rui właściwej. II. Estrus - ruja właściwa trwa ok. 36 godz., III. Okres 
porujowy. Podczas pierwszej i ostatniej fazy jedynie knur może wywołać odruch tolerancji; bez obecności 
knura inseminator może wywołać odruch tolerancji u lochy jedynie w środkowej - szczytowej fazie rui. 
Locha lub loszka będąca w rui wykazuje szereg charakterystycznych zachowań: jest niespokojna, zaczepia 
człowieka i inne lochy, obskakuje inne lochy, „kładzie uszy” przy kontakcie z knurem lub przy próbie ucisku 
grzbietu, charakterystycznie „pohukuje”. Samica musi być pokryta lub zainseminowana wyłącznie w czasie 
rui, dlatego zaobserwowanie pierwszych jej objawów jest niezwykle ważne. Wyszukanie samicy zdolnej 
do rozrodu łatwiej wykonać w obecności knura. Jest to związane z występowaniem tzw. popędu płciowe-
go, który u świń jest wywoływany przez bodźce pochodzące z organizmu samca (feromony w wydzielinie 
ślinianek) oraz samicy (zapach samicy, jej widok, głos). Jeżeli nie mamy możliwości wykorzystania knura, 
możemy wykorzystać dostępne na rynku feromony syntetyczne. U niektórych świń nie dochodzi do typo-
wych zmian w zachowaniu. Stan taki nazywamy cichą rują. Ciche ruje prowadzą do niezauważenia samic 
w rui i do zaniechania inseminacji, co przynosi duże straty gospodarcze.

Przygotowanie loszek do rozrodu. W naszym kraju przeciętnie uzyskuje się od lochu 15 sztuk prosiąt 
rocznie. Przyczynami słabego wykorzystania potencjału rozrodczego są: 
1. Brak dokładnej i systematycznie prowadzonej dokumentacji rozrodu (w tym brak czytelnego systemu 

znakowania świń).
2. Niewłaściwy wybór materiału rozrodczego oraz niedocenianie konieczności odbudowy i rozbudowy 

stada w oparciu o loszki zarodowe, wyprodukowane w dobrych chlewniach zarodowych.
3. Zwiększanie produkcyjności stad na bazie własnych. 
4. Wykorzystywanie do krycia knurów niebadanych (klinicznie i laboratoryjnie) w kierunku przydatności 

do rozrodu. 
5. Nieprawidłowa struktura stada podstawowego (bardzo wysoki wskaźnik udziału loszek).
6. Błędy w zakresie organizacji rozrodu, których rezultatem jest niska skuteczność krycia.
7. Nieprawidłowe żywienie samic bezpośrednio po pokryciu.
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  8. Nieprawidłowe utrzymywanie loch i loszek bezpośrednio po pokryciu. 
  9. Wysoka zamieralność zarodków i płodów, w tym niedocenianie znaczenia chorób zakaźnych. 
10. Długi okres międzyciążowy, czego przyczyną jest zbyt długi okres laktacji. 
11. Wydłużony czas między odsadzeniem a pokryciem lochy. 
12. Błędy organizacyjne (w zakresie żywienia i postępowania) popełniane w odniesieniu do loch w okre-

sie odsadzania ich od prosiąt i w okresie po kryciu.
13. Ograniczone i niedostateczne zainteresowanie inseminacją oraz diagnostyką ciąży.

Odpowiednie przygotowanie loszek do rozrodu jest jednym z najważniejszych czynników decydują-
cych o efektywności produkcji trzody chlewnej. Od dnia odsadzenia, przez cały okres przebywania w od-
chowalni, musi się prawidłowo rozwijać i dojrzewać tak, aby w chwili pierwszego krycia być w odpowied-
nim wieku, tzn. w 210-230 dniu życia i przy masie ciała 130 - 150 kg. Pojawianie się pierwszych objawów 
rui w wieku 6 - 8 miesięcy musi być już zdecydowanym sygnałem i początkiem dalszej pracy hodowcy 
nad właściwym przygotowaniem loszek do rozrodu i pierwszego krycia. W tym okresie loszki reproduk-
cyjne powinny już przebywać w specjalnie przeznaczonych dla nich pomieszczeniach, z odpowiednia 
ilością światła - do 200-250 lx przez okres kilkunastu godzin w ciągu doby. Muszą również otrzymywać 
specjalistyczną paszę dla loszek hodowlanych. Aby prawidłowo wprowadzić loszki w rozród, trzeba moż-
liwie jak najwcześniej rozpocząć obserwacje pierwszych pojawiających się rui i prowadzić pełną ewi-
dencję wraz ze szczegółowymi zapisami zaszłości. Ewidencjonowanie wszystkich rui u młodych loszek 
pozwala na precyzyjne określenie terminu krycia oraz na racjonalne wykorzystanie okresu pomiędzy tzw. 
rują właściwą (tą, w której inseminuje się loszkę po raz pierwszy ) a rują ją poprzedzającą. Ten okres należy 
wykorzystać na dobre przygotowanie narządu rozrodczego loszki do pierwszej ciąży.

W okresie przygotowania loszek do pierwszego krycia powinny one przebywać w kojcach zbioro-
wych, co ułatwia ich stymulację. Młode loszki powinny przebywać w suchych i jasnych pomieszczeniach 
(o natężeniu światła nie mniejszym niż 100-150 lx i temperaturze ok. 18°C), w których minimalna po-
wierzchnia części legowiskowej na 1 sztukę wynosi ok. 1 m2. Powinny mieć zapewniony nieograniczony 
dostęp do zawsze świeżej i zawsze czystej wody. 

Krycie i inseminacja. Do owulacji, czyli uwolnienia komórek jajowych, dochodzi ok. 24 godziny od 
początku rui. Czasem obsługa nie zauważy pierwszych objawów rujowych i wtedy do określania opty-
malnego momentu krycia lub wykonania inseminacji posłużą poniższe wskazówki: Za wcześnie - obrzęk 
i zaczerwienienie sromu, brak śluzu w pochwie, ujemny wynik testu ucisku grzbietu, odruch tolerancji 
tylko w obecności knura;

Idealnie - delikatnie zaczerwieniony srom, śluzówka pochwy pokryta wodnistym śluzem, odruch to-
lerancji; 

Za późno - brak zaczerwienienia i obrzęku sromu, lepki śluz pochwowy lub go brak, odruch tolerancji 
tylko w obecności knura.

Odstęp czasowy pomiędzy inseminacją (kryciem) a momentem owulacji jest czynnikiem decydują-
cym o płodności. Unasiennianie musi być wykonane jak najbliżej czasu owulacji (0-4 godzin), tak aby na 
uwolnione komórki jajowe czekały gotowe do zapłodnienia plemniki. Zdolność do zapłodnienia komórki 
jajowej jest krótka. Komórka jajowa szybko się starzeje i po 10-12 godzinach jest już niezdolna do za-
płodnienia.

Zapłodnienie	 i	ciąża. Zapłodnienie u świni ma miejsce w jajowodzie. Zapłodnione komórki jajowe 
dostają się do macicy ok. 46 godzin po zapłodnieniu i pozostają w górnej części rogów macicy przez 
następne 2-3 dni. Przez ok. 14 dni zarodki pozostają niezagnieżdżone, a implantacja, czyli połączenie 
się zarodka ze ścianą macicy następuje ok. 14 dni po zapłodnieniu. Szczególnie krytyczne dla przeży-
walności zarodków są 2-3 tyg. po zapłodnieniu, dlatego w okresie od unasiennienia do 22. dnia, czyli do 
stwierdzenia ciąży należy zapewnić samicy spokój, gdyż w tym czasie do ok. 30. dnia ciąży jest najwięk-
sze ryzyko poronienia. Do 30. dnia po inseminacji nie grupujemy loch, nie przeganiamy! Ciąża u lochy 
trwa 114-115 dni. Najlepiej pamiętać system: 3, 3, 3 - czyli trzy miesiące, trzy tygodnie i trzy dni. Około 
80. dnia ciąży przechodzimy w żywieniu lochy na paszę dla loch karmiących, gdyż musimy pokryć za-
potrzebowanie na składniki odżywcze dla bardzo intensywnie rosnących w tym czasie płodów. Po 115 
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dniach następuje poród, który jest zwieńczeniem całej naszej pracy, bo przecież rozród loch to produk-
cja prosiąt. Jest początkiem i jednocześnie częścią składową wielkiego procesu.

Poród nie powinien trwać dłużej niż 5 - 6 godzin. Odstępy pomiędzy rodzącymi się prosiętami nie 
mogą być dłuższe niż 30 minut. Wyjątkiem jest czas trwania przerwy między pierwszym a drugim pro-
sięciem. Locha przystępująca do porodu nie może być najedzona; na 2 dni przed porodem powinna 
przede wszystkim pić wodę, natomiast paszę otrzymywać w bardzo niewielkiej ilości - około pół kilo-
grama dziennie. Nowo narodzone prosięta należy umieścić pod lampą grzewczą. Jeśli czas porodu jest 
dłuższy, trzeba podawać zalecane przez lekarza weterynarii hormony, tj. oksytocynę. Po zakończonym 
porodzie oraz w jego trakcie prosięta cały czas powinny pobierać siarę. Po godzinie locha powinna 
urodzić łożysko. Przez trzy dni należy kontrolować temperaturę. W przypadku zbyt dużej mleczności 
dosadzać do lochy prosięta starsze, w przypadku zbyt małej należy postępować jak przy MMA.

Knur	 jest	gotowy	do	rozrodu	w	wieku	około	8-9	miesięcy. Te osobniki, które mają być docelowo 
używane w inseminacji należy przyuczyć do skakania na fantom. Najlepiej nadają się do tego młode 
zwierzęta, które dotychczas nie były użyte do krycia naturalnego. Długość użytkowania knura wynosi 
średnio od roku do 2 lat. Jest w dużym stopniu uzależniona od równomierności i intensywności jego eks-
ploatacji. Przed nadmierną eksploatacją knura zabezpiecza przestrzeganie zasad: od osobników młodych 
(w wieku 9-10 miesięcy) pozyskujemy 2 ejakulaty tygodniowo (2 skoki), od nieco starszych (w wieku 12 
miesięcy) - 4 ejakulaty tygodniowo, a w wieku powyżej 12 miesięcy około 4-8 ejakulatów tygodniowo, 
ale nie więcej niż 12. Należy także zwrócić uwagę, że dojrzały knur, kryjący maciory w dwóch kolejnych 
dniach, musi odpocząć przez co najmniej jeden, a najlepiej dwa następne dni, zanim będzie mógł być 
znowu użyty. Dojrzały knur nie powinien być używany częściej niż do 40 razy miesięcznie. Przy kryciu 
naturalnym na jednego knura przypada 20-25 loch. W przypadku stosowania inseminacji, na jednego 
knura można przeznaczyć 130-140 loch, co wynika z podziału ejakulatu knura na dawki inseminacyjne. 

Żywienie knurów używanych w rozrodzie powinno opierać się o śruty zbożowe - pszenną, jęczmienną 
i owsianą, koncentraty białkowe oraz susze z zielonek i premiksy zawierające właściwy zestaw składni-
ków mineralnych i witamin. Znaczącą rolę odgrywają preparaty zawierające cynk, selen i aminokwasy 
siarkowe wpływające korzystnie na jakość nasienia i zdrowotność racic. W okresie letnim korzystnie 
jest podawać knurom, wraz z paszą, 1-2 g kwasu askorbinowego (witaminy C)dziennie, co wpływa na 
niwelowanie stresu termicznego, który może się nasilać w upalne dni.

Punkty krytyczne prowadzenia rozrodu w chlewni:
1. Stymulacja loszek i loch dwa dziennie przez dojrzałe knury.
2. Specjalistyczne pasze dla loch i loszek.
3. Podawanie hormonów zwierzętom.
4. Światło i dobrostan zwierząt.

Sukces	w	produkcji	zależy	m.in.	od:	
• Wykorzystywanie do produkcji ras świń odpowiednich do warunków środowiskowych, poziomu 

hodowli i sytuacji zdrowotnej stada.
• Stworzenie warunków środowiskowych i żywieniowych umożliwiających ekspresję cech genetycz-

nych stada podstawowego.
• Monitorowanie efektywności samic w kolejnych cyklach reprodukcyjnych
• Prowadzenie kompleksowej dokumentacji umożliwiającej wykrycie słabych ogniw w łańcuchu pro-

dukcyjnym.
• Dbanie o prawidłowy, w zakresie wieku, skład stada podstawowego. 
• Podawanie lochom karmiącym maksymalnej ilości paszy wysokoenergetycznej, zawierającej odpo-

wiednią ilość białka i lizyny.
• Niezatuczanie loch w okresie prośności.
• Zwracanie uwagi na utrzymanie właściwej temperatury pomieszczeń dla loch; nie powinna ona być 

niższa od 12°C i wyższa od 25°C.
• Dysponowanie odpowiednią liczbą knurów, tak by nie wykorzystywać ich do krycia częściej niż 

1 raz na dobę.
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• Utrzymywanie odpowiedniego poziomu odporności stada przed chorobami układu rozrodczego.
• Niedopuszczanie do zbyt wczesnego krycia/inseminacji loszek; optymalny termin dla większości 

ras to masa ciała co najmniej 115-120 kg, wiek około 220 dni.
• Optymalizowanie systemu utrzymania świń w okresie 21 dni od momentu pokrycia. 
• Niezawodność i profesjonalizm osoby zajmującej się rozrodem

Zasady	prawidłowego	żywienia	świń. Każdy rodzaj i kierunek produkcji zwierzęcej jest związany z wie-
loma procesami przemiany materii i energii, które dzielą się na procesy dotyczące bytu zwierząt i produkcji. 
Procesy bytowe i produkcyjne są dokładnie poznane, jednak ze względów praktycznych ujmowane są łącznie.

Zapotrzebowanie bytowe. Przez zapotrzebowanie bytowe należy rozumieć ilość składników pokarmo-
wych, które zwierzę potrzebuje do utrzymania organizmu przy życiu i w sprawności fizjologicznej. Jest 
ono uzależnione od wielu czynników: wielkości zwierzęcia, temperatury otoczenia, wieku, płci i gatunku. 
Małe zwierzęta mają proporcjonalnie większą powierzchnię ciała w stosunku do swojej masy i są bar-
dziej ruchliwe, przez co wzrasta ich zapotrzebowanie bytowe. Zwierzęta młode mają większe potrzeby 
bytowe ze względu na szybszą przemianę materii i większą ruchliwość. Także samce mają wyższe zapo-
trzebowanie bytowe niż samice. Zapotrzebowanie na białko, w przeliczeniu na 100 kg masy ciała, maleje 
wraz ze zwiększaniem się masy ciała zwierzęcia.

Zapotrzebowanie produkcyjne. Przez zapotrzebowanie produkcyjne należy rozumieć tę ilość składni-
ków pokarmowych, które służą do produkcji mięsa i tłuszczu u zwierząt rosnących, mleka – u macior, 
nasienia – u knurów itp.

Łączne dobowe zapotrzebowanie zwierzęcia, wyrażone ilością energii, białka, składników mineralnych, 
witamin, aminokwasów i innych składników pokarmowych (tłuszcz, skrobia, laktoza, włókno), nazywamy 
normą żywieniową. Polskie „Normy żywienia świń” uwzględniają zapotrzebowanie wyrażone w energii 
metabolicznej, białku ogólnym i strawnym, aminokwasach (lizyna, metionina + cystyna, treonina, tryp-
tofan), tłuszczu, włóknie surowym, skrobi, laktozie (u prosiąt), makroelementach (wapń, fosfor ogólny, 
fosfor strawny, sód), mikroelementach żelazo, cynk, mangan, miedź, jod, selen, kobalt, molibden) i wita-
minach A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotyna H, cholina, kwasy: foliowy, nikotynowy i pantotenowy).

Zestaw pasz, który zawartością składników pokarmowych odpowiada określonej normie żywienio-
wej, nazywamy dawką pokarmową. Przy doborze pasz do dawki pokarmowej bierze się pod uwagę 
zdrowotność, wartość biologiczną, właściwości dietetyczne, specyficzne działanie na ilość i jakość uzy-
skiwanego produktu oraz koszt paszy. Dobre ułożenie dawki pod względem ilościowym i jakościowym 
wpływa na jej wykorzystanie i na zdrowie zwierząt.

Układanie	dawek	pokarmowych
Warunkiem racjonalnego żywienia świń oraz uzyskiwania pożądanych efektów produkcyjnych i eko-

nomicznych jest przygotowanie dla każdej grupy technologicznej odpowiednich jakościowo i ilościowo 
pasz. Pokrycie zapotrzebowania świń na składniki pokarmowe dla zaspokojenia potrzeb bytowych i pro-
dukcyjnych jest największą pozycją kosztową w produkcji żywca wieprzowego, dlatego też maksymali-
zacja efektów w postaci przyrostu mięsa stanowi w szerokiej produkcji jeden z najistotniejszych proble-
mów. W związku z szybkim postępem biologicznym zmieniającym tempo wzrostu i wykorzystania paszy 
oraz zwiększenia udziału mięsa w tuszy należy w szybkim procesie dostosowywać dawki pokarmowe do 
utrzymywanych coraz wydajniejszych zwierząt.

Praktyczne	porady	żywienia	loch	karmiących:
1. Poziom żywienia musi być zróżnicowany w zależności od okresu cyklu rozpłodowego lochy:

– jeżeli locha przybiera na wadze i nie wyjada paszy z koryta, należy obniżyć dawkę pokarmową,
– jeżeli locha chudnie i nie wyjada z koryta, należy zwiększyć koncentrację składników pokarmo-

wych w paszy,
– jeżeli locha nadmiernie chudnie a pasza jest wyjedzona, należy zwiększyć ilość paszy.

2. Najłatwiejsze i najbardziej poprawne jest żywienie mieszankami pełnoporcjowymi, zwłaszcza w okre-
sie wysokiej ciąży i laktacji. Należy przestrzegać prawidłowego dawkowania.

3. Wszystkie zadawane lochom pasze muszą być dobrej jakości. Wykluczone są pasze nadpsute, nie-
świeże, zmarznięte, zanieczyszczone i te, które ze względu na zawartość szkodliwych substancji, 
nie powinno się stosować w żywieniu.
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4. Niezbędnym warunkiem dobrego wykorzystania dawki pokarmowej przez lochy i prawidłowego prze-
biegu wszystkich procesów fizjologicznych jest zabezpieczenie im stałego, swobodnego dostępu do 
czystej, nie za zimnej wody. Ma to szczególne znaczenie w okresie ciąży, porodu i laktacji.

Niezależnie od długości okresu karmienia, ze względów ekonomicznych należy jak najwcześniej roz-
począć dokarmianie	prosiąt ssących paszą stałą. Wiadomo, że prosię ssące nie ma od razu możliwości 
trawienia paszy stałej. Wytworzenie odpowiednich enzymów w przewodzie pokarmowym trwa ok.3-4 
tygodni. Coraz większe wykorzystanie stada podstawowego pociąga za sobą skracanie okresu karmienia 
do 4 tygodni, co niejako obliguje producenta do dokładania wszelkich starań w zapewnieniu prosiętom 
pokrycia potrzeb pokarmowych paszą stałą. W zależności od wielkości produkcji w gospodarstwie sto-
suje się przemysłowe „super baby pasze” w gospodarstwach dużych, czy też po prostu prażony zdrowy 
jęczmień w gospodarstwach małych. W jednym i w drugim przypadku korzystne jest rozpoczęcie dokar-
miania prosiąt pod koniec pierwszego tygodnia życia.

 
Racjonalne żywienie ma korzystnie wpływać na wyniki produkcyjne trzody chlewnej w postaci przy-

rostów masy ciała, wysokiej jakości produktów poubojowych, przy jak najmniejszych nakładach, jakie są 
związane z żywieniem oraz utrzymaniem zwierząt.

Współczesne	żywienie trzody chlewnej jest silnie związane z produkcją roślinną, a w szczególności 
z łańcuchem zbożowo-paszowym. Głównym źródłem energii, która jest czerpana przez zwierzę z paszy 
są węglowodany (w głównej mierze skrobia). Ziarno zbóż zawiera od 45% (owies) do 70% i więcej (ku-
kurydza, sorgo) skrobi w suchej masie. Oprócz skrobi do węglowodanów są zaliczane cukry proste oraz 
włókno pokarmowe składające się z polisacharydów (wielocukrów) nieskrobiowych. Skrobia u świń tra-
wiona jest w jelicie cienkim w 97-99%, polisacharydy nieskrobiowe (NSP) od 0 do 21%, w tym glukany 
w 17-31%. Arabinoksylany w porównaniu do tych związków trawione są w jelicie grubym. W procesie tym 
uczestniczą mikroorganizmy w wyniku czego tworzą się w tej części przewodu pokarmowego duże ilości 
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. W przewodzie pokarmowym trzody chlewnej kwasy te są 
szybko wchłaniane, a zawarta w nich energia może pokryć zapotrzebowanie świń na energię metaboliczną 
zaledwie w 10-24%. 1% włókna surowego w skarmianej paszy obniża dostępność energii o 1,3% oraz po-
woduje zwiększenie zużycia paszy na 1 kg przyrostu o 3%, a także obniżanie przyrostów masy ciała o 2%. 

Racjonalne żywienie ma korzystnie wpływać na wyniki produkcyjne trzody chlewnej w postaci przy-
rostów masy ciała, wysokiej jakości produktów poubojowych, przy jak najmniejszych nakładach, jakie są 
związane z żywieniem oraz utrzymaniem zwierząt.

Współczesne żywienie trzody chlewnej jest silnie związane z produkcją roślinną, a w szczególności 
z łańcuchem zbożowo-paszowym. Głównym	źródłem	energii, która jest czerpana przez zwierzę z pa-
szy są węglowodany (w głównej mierze skrobia). Ziarno zbóż zawiera od 45% (owies) do 70% i więcej 
(kukurydza, sorgo) skrobi w suchej masie. Oprócz skrobi do węglowodanów są zaliczane cukry proste 
oraz włókno pokarmowe składające się z polisacharydów (wielocukrów) nieskrobiowych. Skrobia u świń 
trawiona jest w jelicie cienkim w 97-99%, polisacharydy nieskrobiowe (NSP) od 0 do 21%, w tym glukany 
w 17-31%. Arabinoksylany w porównaniu do tych związków trawione są w jelicie grubym. W procesie tym 
uczestniczą mikroorganizmy w wyniku czego tworzą się w tej części przewodu pokarmowego duże ilości 
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. W przewodzie pokarmowym trzody chlewnej kwasy te są 
szybko wchłaniane, a zawarta w nich energia może pokryć zapotrzebowanie świń na energię metaboliczną 
zaledwie w 10-24%. 1% włókna surowego w skarmianej paszy obniża dostępność energii o 1,3% oraz po-
woduje zwiększenie zużycia paszy na 1 kg przyrostu o 3%, a także obniżanie przyrostów masy ciała o 2%. 

Enzymy paszowe są białkami o specyficznej i skomplikowanej strukturze, które poprzez katalizowanie 
reakcji biochemicznych odgrywają ważną rolę w procesie przemiany materii. W przemyśle paszowym, 
a co za tym idzie w żywieniu zwierząt zaczęto stosować enzymy od połowy lat 80-tych, a na szerszą 
skalę od lat 90-tych. Enzymy paszowe, które są dodawane do mieszanek paszowych powinny spełniać 
określone warunki: posiadać wysoką aktywność enzymatyczną, czystość mikrobiologiczną, wykazywać 
zdolność do dostosowania się do zmniejszającego się pH w przewodzie pokarmowym, odznaczać się 
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dużą aktywnością w górnym odcinku przewodu pokarmowego i odpornością na działanie endogennych 
proteaz. Enzymy nie powinny wpływać negatywnie na zdrowie zwierząt. Wprowadzone wraz z paszą 
do przewodu pokarmowego świń przyczyniają się do uzyskania następujących korzyści: rozłożenia błon 
komórkowych i frakcji włókna pokarmowego (βb-glukany, celuloza, pentozany) w paszy, lepszego wy-
korzystania paszy (2-9%), poprawy przyrostów masy ciała (2-8%), ograniczenia biegunek, możliwości 
zastąpienia droższych pasz tańszymi, zwiększenia wartości pokarmowej paszy, a szczególnie poziomu 
energii metabolicznej, lepszego wchłaniania m.in. fosforu i innych składników mineralnych, redukcji sub-
stancji antyodżywczych.

 Enzymy paszowe stosowane są zazwyczaj jako mieszaniny kilku enzymów w postaci preparatów 
enzymatycznych. Każdy preparat zawiera oprócz enzymu głównego także inne enzymy towarzyszące, 
które w pewien sposób zwiększają zakres działania zasadniczego enzymu. W paszach dla świń stosuje 
się najczęściej: b-glukanazę, ksylanzę, fitazę, i celulazę. Enzym b-glukanaza przeznaczony jest przede 
wszystkim do mieszanek z dużym udziałem jęczmienia i owsa. Wprowadzony do mieszanki pełnoporcjo-
wej dla świń, zawierającej wysoki poziom β-glukanów wywiera korzystny wpływ na strawność energii, 
białka surowego i aminokwasów. Do mieszanek paszowych ze znacznym udziałem żyta, pszenicy lub 
pszenżyta dodawany jest enzym ksylanaza. Działanie tego enzymu polega na rozszczepianiu wiązań 
a-glikozydowych w węglowodanie ksylanie. Dodatek ksylanazy do mieszanki paszowej przyczynia się do 
zmniejszenia ujemnego wpływu polisacharydów nieskrobiowych (NSP) znajdujących się w ziarnach zbóż 
na procesy trawienia i wchłaniania. Skutkuje to zmniejszeniem lepkość treści jelitowej, a w konsekwencji 
zwiększa się wykorzystanie energii, jaką uzyskuje zwierzę z pobranej paszy. 

W celu poprawy strawności włókna pokarmowego w paszy stosuje się dodatek celulazy. Jest to en-
zym z grupy hydrolaz rozkładający wiązania a-glikozydowe w celulozie. Końcowym produktem rozkładu 
celulozy jest glukoza, która łatwo ulega trawieniu w układzie pokarmowym świń.

Wszystkie mieszanki zawierające pasze pochodzenia roślinnego zazwyczaj są uzupełniane dodatkiem 
fitazy. Enzym ten jest przeznaczony dla zwierząt monogastrycznych, ma na celu zwiększenie dostęp-
ności fosforu oraz składników mineralnych. Wprowadzenie fitazy pochodzenia mikrobiologicznego do 
mieszanki paszowej zwiększa dostępność fosforu z pasz roślinnych o około 35-55%.

Stosowanie enzymów w żywieniu zwierząt jest uzasadnione ze względu na pozytywne oddziaływanie na 
organizm, przy jednoczesnym braku negatywnych skutków. Enzymy paszowe inaktywują substancje anty-
odżywcze wprowadzane wraz ze zbożami do dawki pokarmowej, co przyczynia się do poprawy strawności 
składników pokarmowych paszy i lepszego ich wykorzystania. W ten sposób można wykorzystać tańsze 
pasze w żywieniu, co obniża koszty tuczu przy zachowaniu zadowalających wyników produkcyjnych. Po-
jedyncze enzymy jak i preparaty enzymatyczne mogą być stosowane we wszystkich grupach wiekowych, 
z tym że u najmłodszych zwierząt przynoszą największe korzyści. Dotychczas nie stwierdzono niekorzyst-
nego wpływu dodatku tych preparatów na zdrowie zwierząt, a także człowieka. Racjonalne żywienie zwie-
rząt wymaga stosowania różnego rodzaju dodatków paszowych, które poprawiają stan zdrowotny zwierząt, 
wspomagają procesy trawienia i wchłaniania poszczególnych składników pokarmowych. W efekcie koń-
cowym wpływają na prawidłowy rozwój i wzrost zwierzęcia, zwiększają wykorzystanie paszy, poprawiają 
jakość produktu zwierzęcego, przyczyniając się również do poprawy ekonomicznej efektywności produkcji 
zwierzęcej. Jednym z wielu dodatków paszowych są składniki	mineralne znajdujące zastosowanie w żywie-
niu wielu gatunków i grup produkcyjnych zwierząt gospodarskich. Spełniają one wiele funkcji i są niezbędne 
do życia. Ze względu na ilość potrzebną do życia ssaków podzielono je na 2 grupy:
• makroelementy – których ilość w organizmie wynosi po wyżej 50 mg/kg masy ciała i zaliczamy do 

nich przede wszystkim: wapń (Ca), fosfor (P), magnez (Mg), potas (K), sód (Na), chlor (Cl) i siarka (S)
• mikroelementy – których ilość w organizmie wynosi po niżej 50 mg/kg masy ciała i należą do nich: 

żelazo (Fe), chrom (Cr), cynk (Zn), fluor (F), jod (J), kobalt (Co), mangan (Mn), miedź (Cu), molibden (Mo) 
i selen (Se).
 
Pierwiastki te są niezbędne do życia zwierząt, gdyż biorą udział w przemianach materii. Z tego wzglę-

du warto wiedzieć, jakie jest ich działanie w zależności od tego, w jakich ilościach i proporcjach wystę-
pują w paszy. W tym artykule opisane są tylko niektóre pierwiastki z grupy makro- i mikroelementów 
najczęściej wykazywane w folderach reklamowych firm paszowych. 
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Bioasekuracja	trzody chlewnej na poziomie ferm to zestaw praktycznych działań i środków, które 
są podejmowane, aby zapobiegać przedostawaniu się infekcji do budynków fermy oraz aby kontrolo-
wać rozprzestrzenianie się infekcji na terenie fermy. Celem programu bioasekuracji jest utrzymywanie 
zarazków chorobotwórczych poza obszarem fermy tak, aby stado nie było na nie narażone oraz mini-
malizowanie niekorzystnego oddziaływania na zdrowie świń patogenów o charakterze andemicznym. 
Ochrona fermy może być zdefiniowana jako planowanie oraz wprowadzanie w życie programu ukie-
runkowanego na minimalizowanie wystąpienia wszelkiego rodzaju ryzyka, które mogłoby mieć szkodli-
wy wpływ na trzodę chlewną, budynki inwentarskie oraz inne zabudowania gospodarskie. Procedury 
bioasekuracji i ochrony są ze sobą ściśle powiązane, po to by poprawiać status zdrowotny zwierząt 
oraz efektywność produkcji. Aby opracować i wdrożyć skuteczny i efektywny pod względem kosztów 
program bioasekuracji należy uwzględnić wiele czynników. Czynniki te możemy sobie wyobrazić jako 
łańcuch, a program bioasekuracji jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Czynniki ryzyka związane 
z bioasekuracją oraz ochroną są inne dla poszczególnych ferm i dlatego specjalny plan bioasekuracji 
powinien być przygotowany dla każdej fermy indywidualnie. Najlepsze plany są przygotowywane przez 
lekarzy weterynarii oraz konsultantów, którzy mają szeroką wiedzę na temat danej fermy, jej pracow-
ników oraz lokalnych czynników ryzyka. rodki bioasekuracji, które są wprowadzane na fermach mogą 
różnić się ze względu na geograficzne położenie obiektów inwentarskich, sąsiedztwo innych ferm trzo-
dy chlewnej, status epizootyczny (przyczyny, rozprzestrzenianie się oraz kontrolowanie przebiegu cho-
roby w stadzie) , rodzaj działalności produkcyjnej, technologie wykorzystywane do produkcji oraz fakt, 
czy osoby z zewnątrz są zatrudnione na fermie. Opracowanie oraz wdrożenie programu bioasekuracji 
stanowi ważny komponent programów dotyczących bezpieczeństwa żywności przygotowywanych na 
poszczególnych fermach, zapewnia większą akceptację konsumentów ze względu na jakość i bezpie-
czeństwo żywności, zdrowsze zwierzęta to lepszy dobrostan oraz zwiększona wydajność i opłacalność 
dla producentów.

Na bioasekurację składają się trzy oddzielne, ale często wykorzystywane równolegle obszary i zesta-
wy działań. Są to: bioasekuracja wewnętrzna fermy (bio-exclusion), bioasekuracja zewnętrzna i otocze-
nia fermy (bio-containment) oraz zarządzanie zakażonym stadem (bio-management). Cele produkcyjne 
poszczególnych sektorów lub całej fermy będą określać, w jaki sposób działania te zostaną ze sobą 
powiązane tak, aby uzyskać optymalny plan bioasekuracji. Bardzo często producenci koncentrują się 
na bioasekuracji wewnętrznej i zarządzaniu zakażonym stadem, zaniedbując bioasekurację zewnętrzną. 
Zadaniem bioasekuracji zewnętrznej (bio-containment) jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się patoge-
nów w najbliższym sąsiedztwie oraz na dalsze odległości, ale również obejmuje zapewnienie ciągłości 
dostaw żywności dla konsumentów. Jest to najważniejszy element strategii, które będą wprowadzane 
w przypadku, gdy choroba zostanie przeniesiona z terytorium innego państwa. Na co dzień czynnik ten 
jest często ignorowany w zasadach bioasekuracji, ale w rzeczywistości jest niezwykle ważny nie tylko dla 
danego producenta, ale także dla jego sąsiadów oraz innych producentów trzody chlewnej w regionie. 
Bioasekuracja wewnętrzna (bio-exclusion), to zapobieganie przedostawaniu się niechcianych patogenów 
na fermę. Te działania przyciągają największą uwagę producentów oraz na nich skupiają się najnowsze 
badania naukowe. Zarządzanie zakażonym stadem (bio-management) to zestaw działań, których celem 
jest kontrolowanie chorób zakaźnych już występujących w stadzie. Najważniejsze działania w ramach 
takiego zarządzania obejmują: dezynfekcję pomieszczeń, szczepienia, przemieszczanie zwierząt stosując 
metodę „całe pomieszczenie pełne/puste” oraz inne procedury, których celem jest redukcja poziomu 
patogenu oraz wzrost poziomu odporności zwierząt. Wszystkie te obszary działań mogą mieć znaczący 
wpływ na sytuację ekonomiczną producenta lub producentów zwierząt działających w danym regionie. 
Kontrolowanie choroby, to dla producentów trzody chlewnej jedno z najtrudniejszych wyzwań, nieza-
leżnie od tego, czy zwierzęta są utrzymywane w budynkach lub poza budynkami. Celem producentów 
trzody jest utrzymanie jak najwyższego statusu zdrowotnego, bowiem nie jest możliwe zarówno z eko-
nomicznego jak i technicznego punktu widzenia całkowite wyeliminowanie wszystkich patogenów ze 
stada. Niektóre zarazki chorobotwórcze powinny być jednak eliminowane, ponieważ metody zarządza-
nia zakażonym stadem nie są skuteczne. W celu przygotowania efektywnego planu bioasekuracji należy 
uzyskać informacje na temat: 

• Występowania i rozprzestrzeniania się chorób, które mogą stanowić zagrożenie dla stada.
•  Sposobów przenoszenia poszczególnych chorób.
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• Sposobów monitorowania tych chorób.
• Zapobiegania przedostawaniu się chorób do stada.
• Potencjalnych kosztów wystąpienia choroby.

Metody	dezynfekcji:	fizyczna,	biologiczna	oraz	chemiczna.
Dezynfekcja fizyczna - polega głównie na zastosowaniu wysokiej temperatury. Ogień emitowany 

przez opalarki lub lampy lutownicze (dające płomień o temperaturze 400-600°C) może być wykorzy-
stywany do niszczenia zakażonego kału, ziemi, przedmiotów drewnianych oraz opalania metalowych 
przegród, czy betonowych lub murowanych powierzchni. 

 Wysoka temperatura może być również wykorzystywana do odkażania chociażby odzieży roboczej 
poprzez jej gotowanie, gdyż większość wegetatywnych form drobnoustrojów ginie w temperaturze 70°C
Dezynfekcja	biologiczna – ma zastosowanie głównie w produkcji drobiarskiej . 
Dezynfekcja	chemiczna ze względu na wygodę i wysoką skuteczność jest najpowszechniejszą meto-

dą odkażania stosowaną w przypadku budynków fermowych. Metoda ta polega na wykorzystaniu che-
micznych preparatów biobójczych, które mogą zawierać różne substancje czynne i być rozprowadzane 
w różny sposób, w zależności od dostępności urządzeń oraz warunków, w których będą stosowane. 

Zabieg dezynfekcji przeprowadzamy różnymi metodami i sposobami w zależności od rodzaju i typu 
budynku, grupy zwierząt, warunków bytowania i technologii. Po dodaniu do wody wybranego środka 
chemicznego uzyskujemy właściwy płyn dezynfekcyjny w ilości i stężeniu zalecanym przez producenta. 
Ciecz roboczą nanosimy najczęściej przy użyciu opryskiwacza stosując niskie ciśnienie robocze i spe-
cjalne rozpylacze. Inną metodą jest wykorzystanie wytwornicy pary i przeprowadzenie odkażania parą 
o temperaturze do 20oC. Jednak i w tym przypadku, w celu zwiększenia skuteczności zabiegu, dodajemy 
do pary środek chemiczny. Aby dezynfekcja spełniła swoje zadanie wcześniej należy odpowiednio przy-
gotować budynek do zabiegu odkażania.

Przed wykonaniem dezynfekcji należy wyprowadzić z pomieszczeń wszystkie zwierzęta. Następnie 
usuwamy sprzęt ruchomy, obornik, brudną ściółkę, resztki paszy. Po oczyszczeniu mechanicznym całe 
pomieszczenie zaleca się umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów. Czyszczenie i mycie 
prowadzimy zawsze wg zasady od sufitu i górnych części ścian w kierunku podłogi. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na pozostający zaschnięty obornik, który po obfitym zwilżeniu należy zeskrobać i usunąć. 
Obecność substancji organicznej osłabia działanie środków odkażających. Przy używaniu detergentów 
do mycia pomieszczeń należy pamiętać o dodatkowym spłukaniu czystą wodą, bo alkaliczne resztki 
środków czyszczących również pogarszają skuteczność wykonywanego zabiegu. Wszystkie powierzch-
nie przed dezynfekcją muszą być suche. Pozostałości wody na dezynfekowanej powierzchni rozwad-
niają zastosowany środek, zmniejszając jego stężenie, a tym samym obniżają skuteczność odkażania. 
Sprzęt usunięty z budynku powinien być oczyszczony i zdezynfekowany przed ponownym umieszcze-
niem w czystej chlewni.

Właściwa dezynfekcja powinna być przeprowadzona zgodnie z zaleceniami podanymi przez produ-
centa preparatu na opakowaniu lub w załączonej ulotce. Dotyczy to szczególnie przestrzegania bhp, 
właściwego stężenia środka dezynfekcyjnego, odpowiedniej ilości cieczy roboczej, czasu działania na 
drobnoustroje. Wskazane jest również okresowe odkażanie systemów pojenia i zadawania paszy. 

Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych w znacznej mierze zależy od temperatury, dlatego 
szczególnie w miesiącach zimowych należy uwzględnić ten fakt podczas przygotowania i przeprowa-
dzania dezynfekcji. Aby uzyskać dobry efekt dezynfekujący, przy stosowaniu niektórych preparatów, 
temperatura powierzchni odkażanych musi osiągnąć co najmniej 15oC. Dotyczy to głównie preparatów 
zawierających formaldehydy, dlatego też stosując dezynfekcje w mroźne dni lepiej zastąpić je np. kwa-
sami organicznymi.

Aby zapobiegać tworzeniu się odporności patogenów na dany preparat zaleca się zamienne ich sto-
sowanie. Zmiany preparatu powinniśmy dokonać najpóźniej po trzeciej dezynfekcji. Ważne jest, aby do 
dezynfekcji wybierać preparaty, które charakteryzują się szerokim spektrum działania przeciwko pato-
genom bytującym w chlewni.
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Blok tematyczny:
4. iNNowacje w produKcji pasZ i ŻYwieNiu BYdŁa mlecZNego, 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCJI MLEKA

4.1. Białko pasz objętościowych jako podstawa produkcji mleka bez GMO
Opracowanie:

Purwin Cezary, Fijałkowska Maja
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aktualny	model	żywienia	krów	mlecznych	w	Polsce	–	,,tania	energia	i	drogie	białko”

Wymagania pokarmowe krów wysokowydajnych powodują, że dawki muszą spełniać wymogi wy-
sokiej koncentracji energii i białka w 1 kg suchej masy. Tradycyjne dawki w środkowej i zachodniej 
Europie składają się z kiszonki z kukurydzy oraz kiszonki z traw i roślin motylkowatych uzupełnione pa-
szami treściwymi. Jednak w ostatnich latach udział kiszonek z traw i motylkowatych stale zmniejsza się 
w dawkach na korzyść kiszonki z kukurydzy. Paradoksalnie tanie źródła białka, takie jak kiszonki z traw 
i motylkowatych wypierane są z dawek krów przez kukurydzę dlatego, że zawierają zbyt mało energii. 
Praktyka rolnicza takich krajów jak Irlandia, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania i in. wykazuje, że można 
uzyskiwać wysokie wydajności mleka w oparciu wyłącznie o kiszonki z traw lub równoważne ilości traw 
i kukurydzy. Koncentracja energii w dawce krowy produkującej 30 kg mleka wg systemu INRA powinna 
wynosić 0,95 JPM (jednostki produkcji mleka) i 160 g białka w 1 kg suchej masy (SM) dawki. Kiszonka 
z kukurydzy zawiera odpowiednio 0,90 JPM i 80 g białka ogólnego, natomiast bardzo dobra kiszonka 
z traw 0,90 JPM i 160 g białka ogólnego a kiszonka z lucerny 0,80 JPM i 200 g białka ogólnego. Pobra-
nie 10 kg suchej masy kiszonki z kukurydzy, czyli około 30 kg świeżej kiszonki, generuje deficyt 800 g 
białka w stosunku do kiszonki z traw i 1200 g białka w stosunku do kiszonki z lucerny. Niedobór ten 
odpowiada 1,74 do 2,60 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej o zawartości 46% białka ogólnego lub 2,3 do 
3,4 kg poekstrakcyjnej śruty rzepakowej o zawartości 35% białka ogólnego. 

Strategie żywienia bydła oparte na kukurydzy oprócz tego, że pociągają za sobą duże niedobory 
wszystkich składników poza energią w stosunku do zapotrzebowania krów, w konsekwencji generu-
ją duże koszty uzupełnienia białkiem sojowym i białkiem rzepakowym (Rys. 1). Ponadto taki sposób 
żywienia zwiększa zagrożenie występowania w stadzie zespołu podklinicznej kwasicy (SARA). Istnieje 
kilka sposobów na odwrócenie tej sytuacji, tj. zmiana strategii żywienia z „kukurydzianej” na „trawiasto
-motylkowatą” oraz zmiana strategii uzupełnienia z białka „kupowanego” na białko „produkowane we 
własnym gospodarstwie”. Obecnie, tego typu praktyki stosowane są jedynie w gospodarstwach ekolo-
gicznych, ponieważ wymagają tego przepisy. Kalkulacja ekonomiczna w produkcji mleka opiera się więc 
na zastosowaniu w produkcji „taniej energii w postaci kiszonki z kukurydzy” oraz drogiego uzupełniania 
śrutami poekstrakcyjnym, oraz mieszankami mineralno-witaminowymi. Rodzi się pytanie, czy nie tańszy 
może okazać się inny wariant, polegający na wprowadzaniu dawek opartych na roślinach białkowych 
(traw, motylkowatych zawierających powyżej 16% białka) oraz uzupełnieniu ich energią ze zbóż, które 
przez szereg ostatnich latach charakteryzują się stabilnymi i niskimi cenami.

Wprowadzona w ostatnim czasie kampania zakładów przetwórczych, mająca na celu produkcję mleka 
bez GMO, wzbudziła nadzieję na ,,przebudowę” dawek pokarmowych dla krów o wysokiej wydajno-
ści, polegającej na zwiększeniu udziału kiszonek z traw i motylkowatych jako źródła białka i ogranicze-
nia tym samym białka pasz treściwych. Problemem jest jednak schemat myślowy zakładający, że nie 
postrzegamy pasz objętościowych jako pełnowartościowego źródła białka i uważamy, że tylko białko 
pasz treściwych wysokobiałkowych może stanowić uzupełnienie niedoborów tego składnika w daw-
kach opartych na kiszonce z kukurydzy. Dlatego innowacyjne w obecnych warunkach może się okazać 
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myślenie, że zbilansowania dawek dla krów wysokowydajnych można poszukiwać w zmianie dawki pod-
stawowej, zmniejszając deficyt	białka wytworzony przez kiszonkę z kukurydzy i słomę. Niestety poszu-
kiwanie białka bez GMO na razie nie idzie w stronę wzrostu zawartości białka w dawce podstawowej, 
a jedynie w kierunku zamiany źródeł białka w paszy uzupełniającej, czyli zamianie	soi	GMO	na	białko	soi	
niemodyfikowanej	genetycznej. Śruta sojowa w dawkach dla krów wysokowydajnych jest niezbędna, 
lecz w znacznie mniejszych ilościach aniżeli w dawkch wiekszości krów w naszym kraju.

Wysokoenergetyczne	kiszonki	z	traw,	jako	metoda	zmniejszenia	udziału	dawce	dla	krów	pasz	
wysokobiałkowych

Czy faktycznie kukurydza jest niezbędnym i niezastąpionym źródłem energii dla bydła? 
Z czego w takim razie czerpią energię krowy w wielu krajach o wyższej średniej produkcji mleka niż 

w Polsce tj. Irlandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Nowej Zelandii, w których kukurydzy w żywie-
niu krów się nie stosuje. Odpowiedź jest bardzo prosta: w tych krajach kiszonki z traw charakteryzują się 
wartością energetyczną identyczną lub wyższą niż kiszonka z kukurydzy.

Warunkiem uzyskania odpowiedniej koncentracji energii w trawach jest zbiór zielonki w odpo-
wiedniej fazie wegetacji. W fazie, w której skład chemiczny, a szczególnie skład frakcji węglowoda-
nowych traw jest zbliżony do kukurydzy zbieranej na kiszonkę. Porównanie zielonki z życicy trwa-
łej zbieranej w początku kłoszenia i kukurydzy w później fazie woskowej, wskazuje na podobną 
zawartość NDF, a w nim bardzo niską i identyczną zawartość ligniny, decydującej o strawności 
celulozy oraz wysoki udział bardzo dobrze strawnej w żwaczu hemicelulozy. Wysokiej zawartości 
skrobi w kukurydzy odpowiada natomiast bardzo duża zawartość cukrów rozpuszczalnych w wodzie 
(WSC). Istotną różnicę obserwujemy w zawartości białka (o ok. 11% w suchej masie). To znaczy, że 
krowa zjadając 1 kg suchej masy trawy pobierze około 110 g białka ogólnego więcej niż pobierając 
odpowiednią ilość kukurydzy.

Dlaczego uważamy, że kiszonka z kukurydzy ma wyższą wartość energetyczną niż kiszonki z traw?
Odpowiedź zawierają dane z laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UWM w Olsz-

tynie (Tab. 1).
W analizowanych kiszonkach z traw można zauważyć przede wszystkim dwa podstawowe błędy. 

Pierwszy z nich to nadmierne podsuszenie przed zakiszaniem (wszystkie powyżej 40% SM). Zbyt wyso-
ka zawartość suchej masy powoduje, że są one mniej chętnie pobierane, mają niższą strawność suchej 
masy oraz są niestabilne tlenowo i łatwo mogą ulegać zagrzewaniu. Wartość energetyczna wszystkich 
kiszonek była poniżej 0,9 JPM w 1 kg suchej masy a poniżej 10% prób osiągnęło wartość energetyczną 

Rys. 1. Udział kukurydzy w dawce w stosunku do potrzeb krowy.

Krowa 650 kg/35 kg mleka pobierająca 22,5 kg SM w dawce/dz.

20,7 UFL/dz. 2100 g PDI/dz.

80%

40%
45%

30%

60%

83 g P/dz. 153 g Ca/dz.

PDIN  PDIE
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0,8 JPM w kg suchej masy. Powodem niskiej wartości energetycznej była zbyt duża zawartość włókna 
surowego wynikająca opóźnionego terminu zbioru traw, czyli największego błędu. Żadna z analizowa-
nych kiszonek nie osiągnęła wartości energetycznej kiszonki z kukurydzy. Analiza kiszonek z kukurydzy 
z tego samego regionu, często z tych samych gospodarstw pokazała, że mieściły się one w zalecanym 
przedziale suchej masy, a przede wszystkim 75% z nich osiągnęło wartość energetyczną na poziomie 
0,90 JPM, a reszta niewiele niższą. Porównanie danych z innych krajów z polskimi pokazuje, że tylko 
w Polsce kiszonka z kukurydzy ma tak dużą przewagę w wartości energetycznej nad kiszonką z traw. 
Powodem są błędy technologiczne popełniane podczas jej produkcji.

Wczesna	faza	wegetacji	podczas	zbioru	sposobem	na	zwiększenie	udziału	tych	pasz	w	żywie-
niu	krów	wysokowydajnych

Trudnością w produkcji wysokoenergetycznych kiszonek z traw jest duża zmienność ich składu zwią-
zana z fazą wegetacji. Kiszonka z kukurydzy natomiast, niezależnie od terminu zbioru zachowuje war-
tość energetyczną suchej masy na poziomie 0,9 JPM.

Udział kiszonek z traw w dawkach uzależniony jest przede wszystkim od ich wartości energetycznej, 
natomiast wartość energetyczna od strawności substancji organicznej, a ta z kolei od fazy wegetacji 
podczas zbioru. Dodatkowo w trawach obserwujemy pozytywną zależność między wartością energe-
tyczną i zawartością białka: im wcześniejszy zbiór tym wartość energetyczna wyższa i zawartość białka 
też wyższa. 

Dane w tabeli 2 pokazują, jak duży wpływ na wielkość uzupełnienia paszą treściwą, ma wartość ener-
getyczna kiszonki. Założenia: TMR składający się z kiszonki z traw i mieszanki treściwej dla krów produ-
kującej 30 kg mleka, o koncentracji energii 0,95 JPM/kg SM, pasza treściwa - 1,20 JPM/kg SM. Zawarta 
w tabeli kalkulacja pokazuje, w jakim tempie rośnie wielkość dodatku paszy treściwej do 1 kg suchej 
masy kiszonki w celu utrzymania koncentracji energii w TMR na poziomie 0,95 JPM w kg SM.

Tabela 1. Dane z książki analiz Laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UWM w Olsztynie

KISZONKA Z TRAW – 78 prób
Ilość prób Sucha masa (%) Ilość prób JPM/SM

1 < 30 0 >0,9

11 30-40 9 0,8-0,9

23 40-50 34 0,7-0,8

33 >50 23 0,6-0,7

10 >60 12 0,5-0,6

KISZONKA Z KUKURYDZY – 89 prób
Ilość prób Sucha masa (%) Ilość prób JPM/SM

0 < 25 67 ≥0,90

21 25-30 22 0,8-0,9

49 30-35 0 0,7-0,8

19 >35 0 0,6-0,7

Tabela 2. Szacowana wielkość uzupełnienia w zależności od wartości energetycznej kiszonki z traw.

Faza wegetacji
Wartość energetyczna 

kiszonki  
(JPM/kg SM)

Dodatek
paszy treściwej

(kg)

Wartość energetyczna 
dawki pokarmowej 

(JPM/kg SM)

Początek kłoszenia 0,90 0,25 0,95

Pełnia kłoszenia 0,80 0,70 0,95

Początek kwitnienia 0,70 1,15 0,95

Pełnia kwitnienia 0,60 1,60 0,95
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Wobec tego jak zrobić kiszonkę z traw równą wartości energetycznej w kiszonce z kukurydzy?

• Dobór gatunków traw – duży udział życic w mieszance,
• Faza zbioru: 

– I pokos – kłoszenie (10-15 maja), 
– II pokos po 30 dniach odrostu (10-15 czerwca), 
– III pokos po 35 dniach odrostu (15-20 lipca), 
– IV pokos po 40 dniach odrostu (20-25 sierpnia).

Jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, stosujemy 12 - 24 godziny podsuszania. Nie więcej!! Jeśli 
pogoda nie dopisuje, zakiszamy bez podsuszania. Musimy wtedy zapewnić odpływ soków lub drenaż 
słomą (0,5 - 1 m warstwa słomy na spód), ewentualnie jeśli ,,dokładamy pokos do pokosu” w tym samym 
silosie, wtedy podsuszony materiał z poprzedniego zbioru zabsorbuje nadmiar wody ze świeżej zielonki. 

• Duże zagęszczenie surowca - zakiszanie wilgotnych traw zapewnia bardzo łatwe ubijanie, 
• Krótka sieczka - zbiór najlepiej sieczkarnią lub przyczepą z nożami, 
• Dodatek kiszonkarski - preparat chemiczny z kwasem mrówkowym (+ 0,05 JPM)

Jeżeli stosujemy zbiór prasą: podsuszanie powinno trwać 24 godziny, prasa powinna gwarantować 
stopień zgniotu minimum 180 kg SM/m3, czyli masa balotu (1,2 x 1,2m) powinna wynosić ok 650 kg 
przy zawartości 33% SM, czyli podsuszanie jednodniowe.

Lucerna jako główny komponent białkowy dawek pokarmowych opartych na kukurydzy 

Zaletą lucerny jest wydajność białka z powierzchni uprawy oraz fakt, że jest to gatunek wolny od 
GMO. Wysoka zawartośc białka - średnio 200g w 1 kg SM w fazie pąkowania roślin, oraz jego skład ami-
nokwasowy dobrze uzupełniający niedobory aminokwasowe białka kukurydzy, czynią lucernę idalnym 
komponentem uzupełniającym kiszonke z kukurydzy.

Połaczenie w dawce podstawowej kiszonki z kukurydzy i kiszonki z lucerny w stosunku 1:1 (według 
suchej masy) daje mieszaninę o średniej zawartości 14% białka ogólnego, bogatą w wapń oraz nie wy-
magajacą dodatku słomy, ze względu na silny efekt ,,struktrotwórczy” włókna łodyg lucerny. 

Zawartość białka w lucernie jest różna w różnych częściach rośliny (Rys. 2), jakkolwiek stosunek liści 
do łodyg wpływa na jakość zielonki. Łodygi i liście lucerny stanowią odpowiednio 61 i 39% SM rośliny. 
Dla porównania 85% SM koniczyny czerwonej stanowią liście a 15% łodygi. Liście zawierają więcej biał-
ka w porównaniu do łodyg. Proporcje poszczególnych frakcji białka w roślinach zróżnicowane są między 
gatunkami poprzez różny udział części morfologicznych. Wiele badań wskazuje ze łodyga zawiera więcej 
białka rozpuszczalnego w porównaniu do liści.

Wadą lucerny jest duża dynamika zmian składu chemicznego oraz duży potencjał proteolityczny biał-
ka, który ujawnia się już podczas zakiszania (Rys. 3). Skutkuje to wysoką rozkładalnością żwaczową 
białka kiszonek i dużymi stratami azotu w żwaczu. Efektem końcowym jest zwiększona emisja azotu 
w moczu, czyli w formie najmniej pożądanej dla środowiska.

Tabela 3. Wartość 1 kg białka

Kiszonka z lucerny Soja Soja
Cena 1 tony 321 zł 2 000 zł 1 500 zł
Zawartość białka  
w 1 tonie 200 kg 450 kg 450 kg

321 zł/200 kg 2 000 zł/450 kg 1 500 zł/450 kg

Cena 1 kg białka 1,61 zł 4,44 zł 3,33 zł

1 : 2,76
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CP - białko ogólne, NDF - włókno neutralno-detergentowe, ADF - włókno kwaśno-detergentowe,
NPN – związki azotowe niebiałkowe, NSC – węglowodany rozpuszczalne.

Technologia	produkcji	kiszonki	z	lucerny,	gwarantująca	jej	konkurencyjność	jako	źródła	białka:

• koszenie we wczesnej fazie pąkowania. Sygnałem jest wyczuwalne palcami ,,ziarnko pieprzu” 
w szczytowej części rośliny Odpowiada to zawartości 20% białka ogólnego i 40% NDF w suchej ma-
sie. Zbiór według takich wymagań jakościowych pozwoli uzyskać pięć pokosów, także w Północnej 
części Polski,

• podsuszanie zielonki z lucerny jest niezbędnym elementem technologii poprawiającym przebieg fer-
mentacji. Powinno być przeprowadzone bez przetrząsania pokosu, natomiast tempo podsuszania 
należy poprawić poprzez kondycjonowanie pokosu,

• kondycjonowanie – to dwa zabiegi w jednym. Pierwszy to zgniatanie pokosu, które niszczy strukturę 
ścian komórkowych poszczególnych roślin i przyspiesza oddawanie wody z łodyg. Drugi to stworzenie 
luźnej struktury całego pokosu, zwiększające cyrkulację powietrza i poprawiające tępo podsychania 
wszystkich jego warstw. Kondycjonowanie lucerny daje największe korzyści, gwarantuje minimalne 
straty ilościowe białka w czasie zbioru w postaci opadania suchych liści oraz ułatwia ugniatanie zie-
lonki w pryzmach i balotach,

• zbiór - bardzo dobre efekty w postaci jakości kiszonek daje technologia polegająca na zbiorze zielonki 
przewiędniętej do 35% SM sieczkarnią ze zgniataczem i zakiszanie w rękawach. Tak obrobiona me-
chanicznie zielonka umożliwia bardzo dobry stopień zagęszczenia, 

• zagęszczenie (stopień ubicia) – poprzez zmniejszenie ilości powietrza w zakiszanej zielonce skraca 
fazę tlenową kiszenia. Przyspiesza to zakwaszenie surowca, zmniejsza straty cukrów rozpuszczal-
nych oraz minimalizuje straty jakościowe białka związane z proteolizą i wzrostem temperatury,

• zastosowanie dodatków do zakiszania tj. mieszaniny kwasów organicznych z dużym udziałem kwa-
su mrówkowego. Zastosowanie inokulantów bakteryjnych wzbogaconych w enzymy także poprawia 
przebieg fermentacji eliminując fermentację wtórną (masłową) oraz poprawia jakość białka kiszonki 
poprzez hamowanie proteolizy (Rys 3).

Należy pamiętać, że kiszonka z lucerny stanowi źródło białka, ale także źródło energii. Wartość ener-
getyczna kiszonki z lucerny produkowanej według powyższego schematu technologicznego to około 
90% wartości kiszonki z kukurydzy, a biorąc pod uwagę, że nie wymaga ona dodatku słomy, różnica ta 
jest jeszcze mniejsza. Ponieważ dodatkowe korzyści ze stosowania w dawce pasz z lucerny to wprowa-
dzenie wystarczającej ilości włókna fizycznie efektywnego, dzięki czemu nie musimy dawki energetycz-
nie rozcieńczać słomą.

Rys. 2. Skład chemiczny zielonki z lucerny.
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Koniczyny	w	porównaniu	do	lucerny,	wady	i	zalety	

Różnice w pobraniu pasz i wydajności krów wykazane przez naukowców (Tab. 4) są efektem różnej 
strawności substancji organicznej, jakości białka kiszonek, ich różnej degradacji i wydajności syntezy 
białka bakteryjnego w żwaczu. Pokazują, że nie zawsze pasze, które są pobierane w największej ilości, 
dają najwyższy efekt produkcyjny.

Najlepszy efekt produkcyjny kiszonek z koniczyny białej jest efektem stosunkowo wysokiego pobra-
nia suchej masy i białka ogólnego, ale jednocześnie najlepszej strawności substancji organicznej (warto-
ści energetycznej), obecności związków taninowych powodujących wolniejszy rozkład białka w żwaczu 
oraz korzystniejszego skład aminokwasowy białka trawionego w jelicie. Istotnym czynnikiem mógł być 
więc skład frakcji azotowych poszczególnych surowców roślinnych oraz stopień ich modyfikacji w czasie 
zakiszania.

Wysoka pojemność buforowa
– wysoka zawartość białka

– niska zawartość cukrów (WSC)
– wysoka zawartość NDF
– właściwości fizyczne

WTÓRNA FERMENTACJA

• kwas masłowy
• N–NH3 > 10% N ogólnego
• straty energii
• obniżone pobranie kiszonki
• przetrwalniki Clostridium
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Tabela 4. Wpływ gatunku zakiszanych roślin na efekty produkcyjne krów przy uzupełnieniu 8 kg paszy treściwej  
(Dewhurst i in. 2000)

Wyszczególnienie Pobranie suchej masy (kg/d) Wydajność mleka (kg/d)

Trawy 11,1 24,9
Koniczyna biała 12,1 31,5
Koniczyna czerwona 13,5 28,1
Lucerna 13,6 27,7
Trawy: koniczyna biała (1:1) 11,9 27,9
Trawy: koniczyna czerwona (1:1) 11,0 28,6

Rys. 3. Zagrożenia podczas zakiszania roślin 
bobowatych.

Rys. 4. Białko ogólne w zielonkach (g/kg SM). Purwin, Fijałkowska 2015-2016.
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Kiszonki z całych roślin zbożowych lub ich mieszanki z roślinami strączkowymi mogą także stanowić 
istotne uzupełnienie dawek pokarmowych w białko. Zboża zbierane na zielonkę nawet bez dodatku 
strączkowych, mogą osiągać zawartość białka na poziomie 17% w suchej masie pod warunkiem, że zbie-
rane są w fazie kłoszenia roślin. Siew razem ze strączkowymi może zwiększyć zawartość białka, a przede 
wszystkim pozwala zebrać zielonkę w późniejszej fazie i uzyskać znacznie większe plony surowca do 
zakiszania o zawartości białka powyżej 17% SM. Warunkiem jest udział roślin strączkowych taki, jak 
w przykładowych mieszankach prezentowanych w badaniach niemieckich i francuskich:

• jęczmień jary 50% + wyka jara 10% + groch 20% + peluszka 20%; 
• 66% groch + 34% jęczmień jary, 
• pszenica 50% + bobik 25% + groch 25%. 
Kiszonki o takim składzie botanicznym mogą być skarmiane nie zamiast kukurydzy, ale jako uzupeł-

nienie białkowe kukurydzy w dawkach.

Jakość	białka	kiszonek,	jako	czynnik	determinujący	wydajność	i	emisję	azotu	do	środowiska	

W puli azotu ogólnego pobranego z każdą paszą znajduje się frakcja związków azotowych ulegająca 
rozkładowi i frakcja nie ulegająca rozkładowi w żwaczu. Do czynników wpływających na degradację 
żwaczową zalicza się: gatunek rośliny (białko lucerny jest bardziej podatne na rozkład niż inne gatunki), 
faza wegetacji, stopień podsuszenia, dodatki do zakiszania (dodatek kwasu mrówkowego w połączeniu 
z 24 godzinnym podsuszaniem znacznie ogranicza rozkład związków azotowych w kiszonkach z traw). 
Produkty rozkładu zawiązków azotowych w żwaczu są następnie wykorzystywane przez mikroorgani-
zmy do syntezy własnego białka, będącego głównym źródłem białka dostępnego dla przeżuwaczy. 

W związku z występowaniem proteolizy a wraz z nią wzrostem zawartości zawiązków azotowych 
niebiałkowych w azocie ogólnym, trudna jest synchronizacja dostarczania azotu kiszonki (w skutek de-
gradacji białka) i substratów energetycznych (ze składników ścian komórek roślinnych) dla mikroorgani-
zmów żwacza. W związku z tym, azot kiszonki wykorzystywany jest mało efektywnie do syntezy białka 
mikrobiologicznego. Przy deficycie energii, efektywność tej syntezy jest szczególnie ograniczona. W ta-
kiej sytuacji straty azotu w moczu wzrastają, wpływając na zanieczyszczenie środowiska i wzrost kosz-
tów żywienia. Powszechnie stosowaną metodą poprawy bilansu azotu u przeżuwaczy jest wzrost udzia-
łu pasz wysokoskrobiowych w dawce. Jednak ze względu na ryzyko kwasicy, wymagana jest szczególna 
ostrożność w ich stosowaniu. Można także zwiększyć udział białka o niskiej rozkładalności w żwaczu 
w postaci śrut poekstrakcyjnych, co zwiększy syntezę białka, ale pogorszy skuteczność wykorzystania 
azotu ogółem. Poprawę efektywności wykorzystania azotu można osiągnąć przede wszystkim przez 
ograniczenie proteolizy w trakcie kiszenia. 

Zawartość	związków	azotowych	w	zielonkach

Związki azotowe (białko ogólne) występują w zielonkach i uzyskanych z nich kiszonkach w postaci 
białka właściwego oraz związków azotowych niebiałkowych (NPN), w różnych proporcjach. W zielon-
kach z traw ok. 75 – 90% azotu ogólnego występuje jako białko właściwe. Nie jest ono pełnowarto-
ściowe, a aminokwasem ograniczającym jego wartość biologiczną jest najczęściej metionina i histydyna. 

Tabela 5. Skład chemiczny zielonek z całych roślin, badania własne, 2016.

Gatunek Sucha masa
g/kg

Białko ogólne  
g/kg SM

WSC  
g/kg SM

NDF 
g/kg SM

Łubin żółty 115 231 132 300
Łubin wąskolistny 121 201 145 286
Łubin biały 119 185 114 336
Wyka siewna 109 260 30 416
Bobik 111 218 73 360
Groch polny 109 257 108 351
Groch siewny 121 229 99,1 396
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Skład aminokwasowy białka zielonek z traw nie zmienia się znacznie w zależności od gatunku rośliny. 
Głównym czynnikiem wpływającym zarówno na zawartość białka jak i aminokwasów w zielonkach jest 
faza wegetacji. Poziom białka może obniżyć się wraz z dojrzewaniem roślin nawet o ok. 85% przede 
wszystkim na rzecz węglowodanów strukturalnych. Nawożenie azotowe również ma znaczący wpływ 
na zawartość białka w roślinach. Związki azotowe niebiałkowe (NPN) stanowią 10 – 25% białka (azo-
tu) ogólnego w zielonkach. Wśród nich znajdują się wolne aminokwasy, peptydy, aminy, amidy, mocz-
nik, zasady purynowe i pirymidynowe, azotany i azotyny. Skład wolnych aminokwasów występujących 
w zielonkach jest bardzo zróżnicowany i zależy od gatunku rośliny, fazy wegetacji i warunków środowi-
skowych.

Rys 5. Przemiany związków azotowych w procesie zakiszania zielonek (Purwin 2010).
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Przemiany	związków	azotowych	podczas	kiszenia

Przemiany związków azotowych zachodzą na każdym etapie technologicznym podczas produkcji kiszo-
nek. Rozpoczynają się już po ścięciu roślin, intensywnie przebiegają w trakcie zakiszania, przechowywa-
nia kiszonki W następstwie ścięcia roślin w czasie zbioru zielonki zachodzi w komórkach roślinnych pro-
ces hydrolizy białka (proteolizy). Wynika on nie tylko z działalności mikroflory epifitycznej, lecz przede 
wszystkim enzymów (proteaz) obecnych w komórkach roślinnych. Potwierdzają to doświadczenia na ro-
ślinach wolnych od bakterii, w których odnotowano nawet 70% obniżenie zawartości białka właściwe-
go. Mikroorganizmy natomiast odpowiadają za przemiany związków będących produktami proteolizy. 
Wśród czynników determinujących zakres hydrolizy białka podczas zakiszania wyróżnia się: zawartość 
suchej masy, pH, temperatura, obecność inhibitorów oraz gatunek rośliny, z których dwa pierwsze od-
grywają największą rolę. 

Zwiększenie zawartości suchej masy często ogranicza proces proteolizy. Jednak podsuszanie nie 
zawsze poprawia jakość białka, czego przyczyną może być wolniejsze obniżanie pH i hamowanie za-
kwaszenia. Wiadomo natomiast, że przedłużanie okresu podsuszania roślin szczególnie w wilgotnych 
warunkach pogodowych powoduje zwiększenie intensywności proteolizy. Już w ciągu pierwszych 24 
godzin zakiszania materiału świeżego lub przewiędniętego, zawartość białka w całkowitej puli azotu 
może obniżyć się z 80 do 60%. Głównym produktem hydrolizy białka podczas podsuszania są peptydy, 
wolne aminokwasy i amidy. W badaniach nad zawartością frakcji azotowych w podsuszanej przez 26,5 
godziny życicy wielokwiatowej stwierdzono największy wzrost udziału azotu aminokwasowego, z rela-
tywnie niskim wzrostem azotu amoniakalnego i amidowego. Jak z tego wynika im wolniejsze obniżanie 
pH, tym więcej białka właściwego zostaje rozłożonego podczas zakiszania zielonki.

Między poszczególnymi gatunkami roślin istnieją różnice w podatności na rozkład białka wynikające 
z aktywności proteaz. Optymalne pH dla aktywności proteaz roślinnych według różnych badań wynosi 
dla lucerny 5,5 – 6,5, koniczyny czerwonej 5,5 – 7, traw 6 i zależy od temperatury. Proteazy mają dużą 
tolerancję na wysokie temperatury i najwyższą aktywność wykazują w temperaturze 45o – 55oC. Dla-
tego jej wzrost w silosie prowadzi do wzrostu ich aktywności. Stopień zagrzewania się zakiszanej masy 
uzależniony jest od dostępu tlenu, w związku z czym ważne jest, żeby zakiszany surowiec był dobrze 
ugnieciony a silos szybko napełniony i dokładnie zabezpieczony przed dostępem powietrza. Proces za-
grzewania jest szczególnie niebezpieczny dla jakości białka, ponieważ wysoka temperatura powoduje 
powstawanie trwałych kompleksów białka i węglowodanów strukturalnych nie trawionych przez en-
zymy bakteryjne w żwaczu oraz enzymy jelitowe. Związki te tworzą frakcję azotu nierozpuszczalnego 
w kwaśnym detergencie (ADIN), który jest wydalany w kale. Ponadto związki wchodzące w skład frakcji 
ADIN obniżają smakowitość kiszonek. Zwiększenie udziału ADIN może wystąpić w kiszonkach produ-
kowanych w belach cylindrycznych przy zbyt niskim stopniu ugniecenia oraz wydłużonym okresem od 
uformowania beli do jej owinięcia folią. 

Końcowymi produktami proteolizy zachodzącej podczas zakiszania są wolne aminokwasy, amoniak 
i inne związki azotowe niebiałkowe (NPN). Proporcje między nimi zależą od stopnia rozkładu amino-
kwasów. Rozkład ten zachodzi w procesie fermentacji, w którym Clostridium z grupy proteolitycznej 
oraz Enterobacteriaceae selektywnie rozkładają aminokwasy na drodze dezaminacji, dekarboksyla-
cji i reakcji Sticklanda. Ilość amoniaku obecnego w kiszonce jest wskaźnikiem zakresu aktywności 
proteolitycznej Clostridium. Wśród mikroorganizmów także Enterobacteriaceae produkuje pewną pulę 
amoniaku ze względu na zdolność przeprowadzania deaminacji, ale głównie prowadzą one dekarbok-
sylację aminokwasów. Tak więc charakter fermentacji zachodzącej w danej kiszonce może znacząco 
wpłynąć na udział poszczególnych frakcji azotowych, a także poprzez stopień rozkładu poszczegól-
nych aminokwasów na zmiany w składzie frakcji wolnych aminokwasów. Udział azotu amonowego 
w azocie ogólnym przekraczający 10% świadczy o dużym natężeniu negatywnych zmian w składzie 
frakcji wolnych aminokwasów oraz powstaniu także znacznej ilości innych produktów rozkładu biał-
ka takich jak aminy biogenne (histamina, putrescyna, kadaweryna, tyramina). Zarówno amoniak jak 
i aminy należą do głównych czynników obniżających smakowitość i w efekcie pobranie kiszonek przez 
przeżuwacze.
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Główną konsekwencją zmian we frakcjach azotowych podczas kiszenia (powstawanie związków cha-
rakterze niebiałkowym o niskiej masie cząsteczkowej) jest wzrost udziału puli azotu rozpuszczalnego 
w wodzie, co ma negatywny wpływ na jego wykorzystanie przez mikroorganizmy żwacza. Charaktery-
styczne wartości azotu rozpuszczalnego w wodzie w kiszonkach z traw wynoszą 600 – 800 g/kg azotu 
ogólnego, w porównaniu do 200 – 250 g/kg azotu ogólnego w zielonkach. Nie ma jednoznacznych wy-
ników dotyczących wpływu metody zbioru na zakres proteolizy. W badaniach Slottner i Bertilson (2006) 
stwierdzili, że zbiór zielonek nierozdrobnionych prasami zwijającymi powodował na ogół zmniejszenie 
rozkładu białka w porównaniu do zakiszania zielonek rozdrobnionych w silosie. 

Metody	ochrony	białka	kiszonki	przed	proteolizą

Podstawową metodą ograniczenia rozkładu białka w kiszonkach jest przyspieszenie zakwaszenia 
przez dodatek kwasów, m. in. kwasu mrówkowego. Większość badaczy stwierdza niższą rozkładalność 
żwaczową białka kiszonek z dodatkiem kwasu mrówkowego. Kiszonki bez dodatku charakteryzowały 
się współczynnikiem rozkładalności 0,82 podczas gdy kiszonki z dodatkiem kwasu mrówkowego wy-
kazywały współczynnik 0,63. Dodatek ten ma więc korzystny wpływ na metabolizm azotu kiszonki 
u przeżuwaczy w porównaniu do kiszonki bez dodatku. 

Obniżenie pH poprzez wzrost poziomu kwasu mlekowego, uzyskać można przez stosowanie inoku-
lantów bakterii homofermentacyjnych. Związki taninowe występujące w roślinach lub dodawane do 
zakiszanej masy wchodzą w trwałe kompleksy z białkami ograniczając ich degradację w czasie zakisza-
nia oraz w żwaczu, zapobiegając jednocześnie wzdęciom. Część kompleksów białkowo taninowych jest 
jednak na tyle trwała, że zmniejsza znacznie strawność jelitową i dostępność chronionego białka dla 
przeżuwaczy. 

Obecnie zwrócono uwagę na naturalnie występujący w roślinach czynnik ograniczający rozkład białka 
jakim jest enzym, oksydaza polifenolowa (PPO). Przekształca ona fenole do chinonów, a te wiążą się 
z białkami tworząc stabilne kompleksy zmieniając ich podatność na proteolizę. Wysoka aktywność PPO 
jest charakterystyczna dla koniczyn szczególnie koniczyny czerwonej. Rozkładalność związków azoto-
wych w koniczynie czerwonej wynosi 65%, koniczynie białej 67%, trawach 70% a w lucernie 72%, co 
częściowo tłumaczyć można właśnie obecnością PPO. 

Wyprodukowanie kiszonki wysokiej jakości wymaga staranności na każdym etapie produkcji. Niewła-
ściwe warunki przy którymkolwiek z nich, obniżają jakość tej paszy, a w konsekwencji powodują utratę 
azotu, podwyższając koszty żywienia, zwiększając emisję azotu do środowiska a także przyczyniając się 
do zachwiania homeostazy w organizmie przeżuwaczy. Racjonalne gospodarowanie białkiem (azotem) 
ma ogromne znaczenie w kontekście produkcyjności bydła, dobrostanu, kosztów produkcji, a także jego 
emisji do środowiska. 

Tabela 6. Skład frakcji azotowych (g/kg N og.) w zielonkach i kiszonkach z traw i motylkowych (Givens i Rulquin 
2004).

Frakcja azotu
Życica wielokwiatowa

(rajgras włoski) Koniczyna czerwona

zielonka kiszonka zielonka kiszonka
N ogólny (g/kg s. m.) 20,2 19,6 nie oznaczano nie oznaczano

N białkowy 863 308 760 439

N aminokwasowy 17 369 43 250

N peptydowy 39 90 44 0

N amidowy 3 ślady 75 ślady

N amoniakalny 2 121 10 144

Pozostałe związki azotowe 
niebiałkowe 76 112 68 167
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4.2. Racjonalne żywienie krów mlecznych gwarantem efektywnej 
produkcji mleka

Opracowanie:
Marcin Gołębiewski

Zakład Hodowli Bydła, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach,
SGGW w Warszawie

Wstęp

Współczesne bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, by w pełni ujawnić swoje założenia genetyczne 
w odniesieniu do wysokiej produkcji mleka, wymaga zaspokojenia swoich potrzeb w odniesieniu do 
żywienia, utrzymania oraz zarządzania stadem. Niezaspokojenie tych potrzeb powoduje wystąpienie 
szeregu niekorzystnych zjawisk, powodujących pogorszenie produkcyjności, rozrodu czy zwiększenie 
częstotliwości zachorowań. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest pogorszenie opłacalności produkcji 
mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Jednym z istotnych schorzeń wystę-
pujących w wysoko wydajnych stadach są choroby metaboliczne tj. ketoza czy kwasica. Skutkiem wy-
stąpienia tych schorzeń są dotkliwe straty ekonomiczne w gospodarstwach mlecznych, spowodowane 
przede wszystkim wysokimi kosztami leczenia zdiagnozowanych przypadków. Konsekwencją niedocią-
gnięć oraz błędów żywieniowych są między innymi pogorszone wskaźniki rozrodu w stadzie. Często 
obserwowane jest pogarszanie parametrów rozrodu stada wraz z postępującym wzrostem wydajności 
krów. Dlatego racjonalne żywienie krów mlecznych jest podstawą efektywnej produkcji mleka. 

Kondycja	krów	mlecznych

Wysoka produkcja mleka uzyskiwana od tych krów wymaga precyzyjnego podejścia do zarządzania sta-
dem oraz żywienia. Prostym i jednocześnie skutecznym narzędziem umożliwiającym bieżący monitoring 
adekwatności żywienia w odniesieniu do potrzeb pokarmowych zwierząt jest ocena otłuszczenia krów. 
Najczęściej wykorzystywaną na świecie metodą oceny otłuszczenia krów jest ocena kondycji w skali pię-
ciopunktowej tzw. BCS-5 (z ang. Body Condition Scoring). Głównym celem oceny kondycji jest próba 
wizualnego bądź/i dotykowego określenia grubości warstwy tłuszczu podskórnego, stanowiącego szybko 
dostępne dla organizmu rezerwy energetyczne. Liczne badania naukowe wskazują, iż kondycja zwierząt 
pozostaje w ścisłym związku z ich produkcyjnością, zdrowotnością, płodnością, a w rezultacie wpływa 
na ekonomikę produkcji mleka. Zwierzęta w procesie ewolucji wykształciły możliwość tworzenia rezerw 
energetycznych dla organizmu w postaci tłuszczu zapasowego. Wynikało to potrzeb utrzymania laktacji 
i wydzielenia mleka dla potomstwa nawet w warunkach ograniczonego dostępu do pokarmu. U krów 
mlecznych prawie 30% mleka wytwarzanego we wczesnej fazie laktacji wydzielanego jest z ich rezerw 
tłuszczowych. Pomimo faktu, iż współczesne wysoko wydajne krowy produkują ilości mleka znacznie 
przekraczające potrzeby cieląt, to ich organizmy nastawione są na utrzymanie wysokiej produkcji mle-
ka nawet kosztem własnego zdrowia. Genetyczne predyspozycje do wysokiej produkcji mleka krów rasy 
holsztyńsko-fryzyjskiej powodują jednak, iż równowaga pomiędzy ilością składników pokarmowych, 
głównie energii pobranej w paszy, a potrzebami zwierzęcia wynikającymi z wysokiej produkcji jest istotnie 
zachwiana. Powstaje tzw. ujemny bilans energii, który w zależności od jego rozmiarów, może prowadzić do 
problemów metabolicznych u krów. Zmiany kondycji w trakcie cyklu produkcyjnego krów oraz ich związek 
z produkcyjnością i pobraniem paszy, dobrze obrazuje wykres zamieszony poniżej. 
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Ze względu na duże znaczenie rezerw energetycznych w aspekcie produkcyjności, zdrowia oraz płod-
ności krów, pozostaje prawidłowo ocenić je w stadzie. Po ocieleniu, w początkowej fazie laktacji, gdy ob-
serwuje się gwałtowny wzrost produkcji mleka następuje naturalny spadek kondycji krów oraz uwolnienie 
rezerw energetycznych. Dzięki uwolnionej energii możliwa jest wysoka produkcja mleka, pomimo względ-
nie niskiego pobrania składników pokarmowych z dawki pokarmowej. Co w konsekwencji prowadzi do 
powstania w tym okresie ujemnego bilansu energetycznego. Sytuacja zaczyna ulegać zmianie dopiero 
po szczycie laktacji, w środkowej jej fazie. Wówczas lepszy apetyt krów pozwala na pobranie takiej ilości 
paszy, która pokrywa potrzeby produkcyjne zwierząt. W dalszej fazie laktacji, gdy następuje naturalny spa-
dek produkcji mleka (późna laktacja), ilość składników pokarmowych w paszy często przekracza potrzeby 
krów. W tej sytuacji obserwuje się dodatni bilans energii, a krowa ma możliwość odbudowania rezerw 
energetycznych utraconych w pierwszej fazie laktacji. Jakie są więc dopuszczalne wahania kondycji krów, 
które nie powodują występowania u nich problemów zdrowotnych? Badania wskazują, iż zmiany kondycji 
ciała przekraczające już nawet 0,25-0,5 punktu BCS prowadzą do pogorszenia produkcyjności, większej 
frekwencji chorób metabolicznych oraz pogorszenia płodności zwierząt. Krytycznym okresem dla krów 
mlecznych jest okres zasuszenia. Pomimo faktu zaprzestania użytkowani mlecznego krów w tym okresie, 
często popełnianym przez hodowców błędem, jest przekarmianie krów, które w rezultacie prowadzi od 
ich nadmiernego otłuszczenia. Dążenia producentów na tym etapie cyklu produkcyjnego powinny być 
koncentrowane na utrzymaniu kondycji krów z okresu późnej laktacji. Jednak w praktyce w wielu go-
spodarstwach często można spotkać osobniki charakteryzujące się nadmiernym otłuszczeniem (powyżej 
4,5 w skali BCS) w grupie krów zasuszonych. Tak wysoka kondycja krów w tym okresie daje praktycznie 
100%-owe prawdopodobieństwo wystąpienia schorzeń metabolicznych, spadku wydajności, problemów 
z rozrodem, a często również koniecznością wybrakowania zwierzęcia. Najtrudniejszym okresem, z punktu 
widzenia prowadzenia stada krów mlecznych, jest okres przejściowy. Jest to okres 3 tyg. przed wyciele-
niem i 4 tyg. po ocieleniu. Niewłaściwe przygotowanie krowy do tego okresy kończy się najczęściej przed-
wczesnym brakowaniem krowy.

Funkcjonowanie	układu	pokarmowego	krowy
Przeżuwacze uzyskują większość energii do funkcjonowania organizmu z trawienia komórek ro-

ślinnych (dostarczanych do układu pokarmowego w postaci paszy), które są rozkładane na substancje 
przyswajalne przez organizm z wykorzystaniem mikroorganizmów zasiedlających ich układ pokarmowy. 
Największe nasilenie tych procesów występuje w żwaczu, największej z czterech komór żołądka krowy. 
Produktem końcowym mikrobiologicznego rozkładu paszy są krótkołańcuchowe lotne kwasy tłuszczo-
we, głównie kwas octowy, propionowy oraz masłowy. Cechą charakterystyczną przeżuwaczy jest odły-
kanie uprzednio pobranego pokarmu w celu dalszego rozdrobnienia oraz naślinienia właśnie podczas 
przeżuwania. Rodzaj, wielkość oraz zawartość włókna w cząsteczkach paszy decydują o podrażnieniu 
zakończeń nerwowych w okolicach wpustu żołądka i w efekcie jego otwarcie umożliwiające cofnięcie 
się pobranej paszy z powrotem do jamy gębowej. Ponowna obróbka paszy podczas przeżuwania powo-

Zmiany kondycji w trakcie trwania laktacji
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duje macerację pokarmu, dzięki czemu może on przemieszczać się do dalszych części przewodu pokar-
mowego krowy. Dzięki obróbce paszy podczas przeżuwania zwiększa się stosunek powierzchni do masy 
cząsteczki paszy, co ułatwia dostęp do niej mikroorganizmów żwaczowych i efektywniejsze trawienie. 
Poza tym przeżuwanie zwiększa wydzielanie śliny, która dzięki wysokiemu pH (ok. 8 u przeżuwaczy), 
przeciwdziała nagłym zmianą odczynu środowiska żwacza, zapewniając bardziej stabilne warunki dla 
funkcjonowania znajdujących się tam drobnoustrojów. Prawidłowe pH żwacza powinno mieścić się 
w przedziale 5,8-6,2. Pokarm w żołądku układa się warstwowo. Powyżej poziomu treści pokarmowej 
znajdują się gazy wydzielane w procesie rozkładu mikrobiologicznego pobranych przez krowę pokar-
mów. Nadmiar tego gazu uwalniany jest na zewnątrz przez tzw. odbijanie gazów. Zaburzenie tego pro-
cesu prowadzi do wzdęcia żwacza i w skrajnych przypadkach może zakończyć się śmiercią zwierzęcia. 
Górną warstwę treści pokarmowej w żwaczu zajmują częściowo strawione, długie, włókniste cząstki, 
które pływają na powierzchni płynu żwaczowego, tworzącego gęstą matę. Drobniejsze cząstki pokarmu 
znajdują się poniżej układając warstwowo w zależności od ich wielkości. Takie ułożenie treści pokarmo-
wej w żołądku uwarunkowane jest tym, że cząsteczki mniejszej wielkości o tej samej masie sedymentują 
szybciej w treści żwaczowej niż cząsteczki większe. Pobranie dużej ilości drobniejszych cząstek zwiększa 
tempo pasażu treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym krowy, co zimniejszy czas fermentacji 
mikrobiologicznej takich cząstek. Najniżej położone warstwy treści pokarmowej w żwaczu są transpor-
towane następnie do czepca. Ruchy żwaczowo-czepcowe powodując transfer treści pokarmowej do 
ksiąg, gdzie w dużej mierze odfiltrowywana jest woda.

Przeżuwanie jest nieodłącznym elementem funkcjonowania układu pokarmowego przeżuwaczy. Głów-
ną rolą przeżuwania jest dodatkowe naślinienie oraz rozdrobnienie włóknistych elementów paszy umoż-
liwiające łatwiejszy pasaż takiej treści w dalszych odcinakach przewodu pokarmowego zwierzęcia oraz 
jej sprawniejsze trawienie. Intensywność przeżuwania zależy w dużym stopniu od rodzaju skarmianego 
pokarmu oraz wielkości cząstek paszy wprowadzanej do układu pokarmowego zwierzęcia. Zwiększony 
udział pasz włóknistych zwiększa intensywność przeżuwania, podczas gdy wzrost udziału pasz treściwych 
powoduje zmniejszenie aktywności przeżuwania. Podobne działanie powoduje również nadmierne roz-
drobnienie cząstek paszy wykorzystywanej w żywieniu przeżuwaczy. W rezultacie zmniejszeniu ulega ilość 
śliny wprowadzana do żołądka zwierzęcia, co powoduje zaburzenia w buforowaniu jego treści. Groźnym 
następstwem tego zjawiska jest obniżenie pH w żwaczu prowadzące do kwasicy pokarmowej, a w skraj-
nych przypadkach do kwasicy ogólnoustrojowej oraz zwiększenia ryzyka wystąpienie wielu innych chorób 
metabolicznych, problemów z racicami, rozrodem oraz zapaleniami wymienia. Powoduje to obniżenie pro-
dukcyjności zwierząt, pogorszenie długowieczności zwierząt, zwiększenie kosztów leczenia oraz pogor-
szenie dobrostanu zwierząt. Nasilenie tych problemów przyjmuje największe straty gospodarcze w przy-
padku bydła mlecznego. Szczególnie często problemy związane z zaburzeniem aktywności przeżuwania 
obserwowane są w stadach o wysokim potencjale produkcyjnym, gdzie udział pasz treściwych w dawce 
pokarmowej dla krów jest wysoki oraz w stadach źle zarządzanych. Ocena aktywności przeżuwania może 
więc być wartościowym wskaźnikiem umożliwiającym efektywniejsze zarządzanie stadem oraz dobrym 
indykatorem zagrożenia kwasicą. Podstawą wykorzystania tego wskaźnika jest wnikliwa obserwacja stada 
oraz zachowania krów. W praktyce dostępne są również profesjonalne systemy służące monitorowaniu, 
a następnie raportowaniu aktywności przeżuwania w stadzie. Jednak, aby właściwie interpretować te wy-
niki należy zrozumieć istotę trawienia w układzie pokarmowym przeżuwaczy.

Współczesne wysoko produkcyjne krowy mleczne żywione są dawkami pokarmowymi z dużym 
udziałem pasz treściwych oraz wysokiej jakości paszami objętościowymi, które mogą sprostać potrze-
bom energetycznym zwierząt do produkcji mleka. Powoduje to naturalne obniżenie zawartości włóka 
w dawce pokarmowej. Ze względu na fakt istotnego wpływu zawartości włókna na aktywność prze-
żuwania krów, niski stosunek pasz objętościowych do treściwych może spowodować obniżenie wy-
dzielania śliny. Efektem tego zjawiska jest zaburzenie trawienia włókna w żwaczu, obniżenie stosunku 
kwasu octowego do propionowego oraz obniżenie syntezy tłuszczu mlekowego. Negatywnym następ-
stwem tego zjawiska może być ponadto wzrost częstości zachorować krów na kwasicę, przemieszcze-
nie trawieńca, ochwat oraz ketozy. Z kolei nadmiar włókna surowego w dawce pokarmowej powoduje 
obniżenie koncentracji energii w jednostce paszy oraz pogorszenie jej pobrania i co z tym związane 
obniżenie produkcji mleka. Dlatego odpowiedni (różny w zależności od grupy technologicznej) udział 
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włóka w dawce pokarmowej jest niezbędny do zapewnienie właściwego funkcjonowania układu pokar-
mowego przeżuwaczy. Z punktu widzenia żywienia zwierząt włókno pokarmowe jest definiowane jako 
frakcja paszy, która słabo ulega trawieniu bądź jest zupełnie niestrawna. W analizach chemicznych pasz 
najczęściej oznaczana jest jako frakcja włókna NDF (włókno neutralne detergentowo - neutral detergent 
fibre), w skład której wchodzą celuloza, hemiceluloza oraz lignina. Minimalna zawartość NDF w dawce 
pokarmowej dla krów mlecznych, która umożliwia utrzymanie właściwego pH w żwaczu oraz odpowied-
nią zawartość tłuszczu w mleku, mieści się w przedziale 25-30% suchej masy dawki pokarmowej. Należy 
jednak podkreślić, że NDF określa jedynie chemiczne właściwości włókna pokarmowego, a nie jego fi-
zyczne cechy, tj. długość czy kruchość jego włókien. Cechy fizyczne mają również istotne znaczenie dla 
zdrowia i produkcyjności zwierząt. W celu ustalenia zawartość NDF, która inicjuje przeżuwanie u krów, 
wprowadzono tzw. peNDF (fizycznie efektywne NDF physically effective NDF). Badania wykazały, iż czą-
steczki paszy, które były większe niż 1,18 mm pasażowały zdecydowanie wolniej przez żołądek niż te 
które były od nich mniejsze. Aby oznaczyć peNDF należy przemnożyć zawartość NDF przez współ-
czynnik efektywności włókna (pef). Pef jest z kolei wyznaczane przez określenie udziału cząstek paszy 
o wielkości powyżej 1,18 mm. Minimalna zawartość peNDF w dawce pokarmowej dla krów mlecznych 
powinna wynosić nie mniej niż 22%.

Czas spędzony przez krowy na przeżuwaniu wykazuje pewien cykl dobowy. Krowy spędzają ok 8-9 
godzin na dobę przeżuwając. Zachwianie tego zachowania spowodowane jest najczęściej zmianą czę-
stości zadawania paszy, czasem zadawania paszy, składem dawki pokarmowej oraz systemem utrzyma-
nia krów. Największa aktywność przeżuwania występuje najczęściej nocą oraz po południu w trakcie 
odpoczynku krów. W przypadku krów żywionych ad libitum obserwowany jest falowy charakter prze-
żuwania. W głównej mierze całkowity czas poświęcony przez krowy na przeżuwanie zależy od ilości 
pobranej paszy oraz jej jakości. Wykazano istnienie dodatniej zależności pomiędzy ilością pobranej pa-
szy a czasem poświęconym przez krowę na przeżuwanie. Krowa przeciętnie spędza 25-80 minut na 
przeżuwaniu 1 kg pasz włóknistych, ale zależy to w dużej mierze od zawartości włókna pokarmowego 
w dawce pokarmowej oraz jego cech fizycznych i chemicznych. 

Ze względu na fakt, że ocena przeżuwania jest cennym wskaźnikiem stanu zdrowia krowy oraz dobro-
stanu, należy zastanowić się w jaki sposób ją ocenić bądź zmierzyć. Najtańszą metodą oceny prawidło-
wości przeżuwania krów mlecznych jest obserwacja. Zwrócenie uwagi na zachowania krów może do-
starczyć cennych informacji i przyczynić się do wczesnego przeciwdziałania negatywnym następstwom 
zburzeń metabolicznych krów. Obserwacja krów może mieć charakter ciągły lub okresowy. W trakcie 
obserwacji ciągłych, które najczęściej są wykonywane podczas badań naukowych, a poszczególne kro-
wy obserwowane są przez 24 godziny na dobę.

Żywienie	krów	w	okresie	przejściowym

Okres przejściowy najczęściej definiowany jest jako okres bezpośrednio poprzedzający wycielenie (3 
tygodnie przed spodziewanym porodem) i trwający do 3-6 tygodni po porodzie. W tym okresie krowy 
mleczne są szczególnie narażone na schorzenia metaboliczne oraz gwałtowne zmiany związane z ukła-
dem endokrynnym. Szczególnie istotnym, z punktu widzenia żywienia krów w tym okresie, jest fizjolo-
gicznie uwarunkowane zmniejszenie pobrania suchej masy pasz przez krowy oraz gwałtowny wzrost 
zapotrzebowania na składniki pokarmowe związane ze zwiększeniem produkcji mleka. To właśnie te 
dwa sprzeczne zjawiska powodują zwiększone natężenie problemów związanych z zaburzeniami me-
tabolizmu krów w tym okresie. Najczęściej diagnozowane schorzenia w okresie 2 pierwszych tygodni 
laktacji to: porażenie poporodowe, ketoza, zapalenie macicy oraz przemieszczenie trawieńca. Bardzo 
niekorzystnym zjawiskiem występującym w okresie 2 tygodni przed i po porodzie jest obniżenie odpor-
ności krów, tzw. immunosupresja, spowodowana obniżoną produkcją komórek odpornościowych (lim-
focytów T). W konsekwencji prowadzi to do większej podatności zwierząt w okresie przejściowym do 
wystąpienia mastitis i innych schorzeń na tle zakaźnym. Dlatego właściwe żywienie oraz postępowanie 
z krowami w tym okresie ma istotne znaczenie dla zdrowia i produkcyjności tych zwierząt. Wystąpienie 
któregokolwiek z wyżej wymienionych schorzeń metabolicznych zwiększa o ponad 80% ryzyko, że kro-
wa zostanie wybrakowana przed kolejną laktacją. 
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Niewielkie zmiany w zarządzaniu krowami w tym okresie mogą przełożyć się na wzrost pobrania 
paszy, zmniejszenie ryzyka wielu schorzeń, a w konsekwencji poprawę długowieczności krów. Chyba 
najważniejszą rzeczą z punktu widzenia zarządzania krowami mlecznymi w okresie przejściowym jest to 
aby pamiętać, że kolejna laktacja nie rozpoczyna się w momencie ocielenia, ale już w okresie zasuszenia. 
Właściwe postępowanie ze zwierzętami w tym okresie może zdecydowanie przełożyć się na zmniejsze-
nie ryzyka wielu chorób oraz ograniczenie spadku apetytu u krów świeżo wycielonych. Szczegółowo 
zostało to opisane w poprzednim artykule, dotyczącym żywienia krów zasuszonych. 

Z punktu widzenia żywieniowego najbardziej istotnym elementem, z którym wszyscy hodowcy i pro-
ducenci mleka muszą się uporać jest istotne pogorszenie apetytu u krów tuż przed porodem. Dobowe 
pobranie suchej masy dawki pokarmowej zaczyna spadać już kilka tygodni przed spodziewanym poro-
dem z najniższymi wartościami obserwowanymi w momencie ocielenia. Przeciętne wartości pobrania 
paszy przed porodem wahają się w granicach 1,7-2% masy ciała krowy. Jednak wartości te mogą ulegać 
znacznym odchyleniom w zależności od składników wchodzących w skład dawki pokarmowej, koncen-
tracji składników w dawce, momentu, w którym się krowa znajduje w okresie przejściowym, kondycji 
oraz przebiegu porodu. Badania wskazują, że obniżenie apetytu u krów może spaść nawet o 30% w 3 
ostatnich tygodniach laktacji, jednak 90% tego zjawiska zachodzi 5-7 dni przed porodem. Ponadto, 
należy zaznaczyć, że pierwiastki charakteryzują się większym spadkiem pobrania paszy niż wieloródki. 
W przypadku większości krów obserwowany jest wzrost pobrania paszy w przeciągu 3 tygodni po ocie-
leniu. Szczegółowe zmiany apetytu krów mlecznych przedstawione są w tabeli poniżej.

Następstwem niskiego pobrania paszy w okresie przejściowym jest deficyt energetyczny, który wy-
stępuje w tym okresie i mierzony jest poziomem glukozy. Zarówno glukoza jak i aminokwasy są nie-
zbędnymi składnikami diety krów, które w okresie zasuszenia odpowiedzialne są za prawidłowy wzrost 
i rozwój płodu. W okresie laktacji z kolei decydują o produkcji mleka (synteza laktozy oraz białek mleka). 
Zapotrzebowanie na glukozę krów rasy holsztyńsko-fryzyjskich szacowane jest na ok 1000-1100 g/
dzień w okresie 3 ostatnich tygodni przed ocieleniem by następnie wzrosnąć do poziomu 2500 g/dzień 
po porodzie. Na szczęście u przeżuwaczy poziom glukozy nie jest w 100% zależy od poziomu tego 
składnika pobranego w paszy, ale również od innych procesów biochemicznych zachodzących w wątro-
bie tzw. glukoneogenezy. Głównym substratem niezbędnym do przebiegu tego procesu jest kwas pro-
pionowy (32-73%). Wątroba praktycznie w 100% jest w stanie wychwycić kwas propionowy w krwio-
obiegu, jednakże jej efektywność w przekształcaniu go w glukozę jest zmienna i zależy w dużej mierze 
od poziomu kwasu propionowego we krwi oraz statusu fizjologicznego zwierzęcia. Drugorzędowymi 
substratami w procesie glukoneogenezy są aminokwasy (10-30%), mleczan (15%) oraz glicerol. Właśnie 
ze względu na opisane powyżej zmiany fizjologiczne w organizmie krów, ich żywienie w okresie przej-
ściowym przysparza nie lada trudności. Krytycznym elementem w żywieniu krów w tym okresie jest 
adaptacja żwacza krów do bardzo wysoko energetycznej dawki, którą musza otrzymać tuż po ocieleniu, 
zachowanie właściwego poziomu wapnia we krwi, wzmocnienie funkcjonowania układu immunologicz-
nego oraz zachowanie niewielkiego, ale dodatniego bilansu energetycznego do ocielenia. 

Zbilansowanie dawki pokarmowej pod kątem energii przysparzać może najwięcej kłopotów. Właśnie 
ze względów na obniżenie łaknienia krów i jednoczesny wzrost produkcji mleka oraz związany z nią 
wzrost zapotrzebowania produkcyjnego zwierzęcia na energię. Aby sprostać wymaganiom krów po 
ocieleniu należy w związku z tym zwiększyć energetyczność dawki pokarmowej (poziom energii w pa-
szy). Pierwiastki powinny otrzymywać paszę o nieco wyższym w porównaniu do wieloródek poziomie 
energii ze względu na niższe pobranie paszy oraz zwiększone zapotrzebowanie na wzrost. Zwiększanie 

Zmiany pobrania suchej masy dawki pokarmowej krów mlecznych w okresie przejściowym.

 Masa ciała 

Pobranie suchej masy dawki pokarmowej [kg]

Spadek [%]21 dni
przed porodem

[kg]

1 dzień
przed porodem

[kg]

21 dni
przed porodem

[% m.c.]

1 dzień
przed porodem

[% m.c.]

Pierwiastki 600 kg 10,3 7,4 1,71 1,22 28

Wieloródki 700 kg 14,4 9,8 1,94 1,33 32
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energetyczności dawki ma na celu stymulację brodawek żwaczowych oraz poprawę absorpcji kwasu, 
adaptację mikroflory żwacza do dawki pokarmowej bogatej w skrobię, wzrost insuliny we krwi, obniże-
nie mobilizacji kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej oraz wzrost pobrania paszy. Zgodnie z nor-
mami NRC, aby uzyskać oczekiwane rezultaty, dawka pokarmowa dla wieloródek powinna w ostatnich 
3 tyg. przed porodem., a pierwiastek 5 tygodni przed porodem wzrosnąć do poziomu 1,56-1,62 Mcal/
kg NEI. Badania wskazują, iż zwiększenie poziomu skrobi, obniżenie poziomu włókna NDF oraz zwie-
szenie koncentracji białka surowego z 13-16%, stymuluje lepsze pobranie paszy przez krowy w okresie 
po ocieleniu. 

Jednym z głównym narzędzi diagnostycznych w zarządzaniu żywieniem krów mlecznych jest oce-
na kondycji BCS-5. Na przestrzeni ostatnich lat podejście do tego zagadnienia uległo znacznym zmia-
nom. Wcześniej zalecano, aby kondycja krów w okresie zasuszenia utrzymywana była na poziomie 3,5, 
obecnie badania wskazuj, że dużo bardziej preferowane są krowy o kondycji 30-3,25 w okresie za-
suszenia. Osobniki o kondycji powyżej 3,5 charakteryzują się zdecydowanie większym ryzykiem wystą-
pienia schorzeń metabolicznych niż te o właściwej kondycji. Z drugiej strony należy pamiętać, iż zbyt 
odtłuszczone osobniki nie będą w stanie zachować wysokiej produkcyjności w okresie szczytu laktacji 
oraz stromej krzywej laktacji. 

Dla uzyskania tak wysokiej koncentracji energii u krów na początku laktacji konieczne jest zwięk-
szenie udziału węglowodanów niestrukturalnych w dawce pokarmowej. Ich zalecany udział w dawce 
pokarmowej to 35-40% s.m. dawki pokarmowej. W praktyce osiągnięcie tak wysokiego poziomu energii 
wymusza stosowanie dużej ilości pasz skrobiowych tj. śruty zbożowe. Jednak ze względu na zagrożenie 
wystąpienia szubienicznej kwasicy ich udział powinien nie przekraczać 40-50% s.m. dawki pokarmowej 
lub 0,75% masy ciała zwierzęcia. Interesującą strategią na osiągnięcie zakładanych celów w odniesie-
niu do poziomu energii w dawce pokarmowej u świeżo wycielonych krów jest wykorzystanie skarmia-
nia pasz treściwych z relatywnie wysokim poziomem włókna. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie 
układu pokarmowego krów w okresie przejściowym, konieczne jest również zadbanie o odpowiednią 
wielkość cząstek skarmianej paszy z jednej strony oraz uniknięcie jej separacji z drugiej. W tym celu 
zaleca się utrzymanie właściwej wilgotności paszy oraz dodatek lepiszcza w postaci melasy. Powoduje 
ona obklejanie większych cząstek pasz włóknistych smaczną paszą treściwą co pozytywnie wpływa na 
wielkość i jakość pobrania.

Często stosowaną praktyka zwiększenia energetyczności dawki pokarmowej krów jest dodatek tłusz-
czy do dawki pokarmowej. Jednak dodatek przekraczający 5-6% s.m. dawki może powodować skutek 
odwrotny do zmierzonego., tj. niechęć w pobraniu paszy spowodowany pogorszoną jej smakowitością. 
Jako suplementu zaleca się używanie tłuszczu chronionego.

Zapotrzebowanie białkowe dla krów w okresie przed ocieleniem to 13-14% s.m. dawki pokarmowej, 
które wzrasta do poziomu 18-19% dla krów po ocieleniu z 35-40% udziałem białka nie ulegającego 
rozkładowi w żwaczu. 

Dobrym wskaźnikiem właściwego postępowania z krowami w okresie przejściowym jest osiągnięcie 
przez krowy 85-90% szczytowej wydajności krów w okresie ok 2 tygodni od wycielenia.
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Blok tematyczny:
5. INNOWACYJNE METODY ZAGOSPODAROWANIA ODCHODÓW 

ZwierZęcYch w KoNteKście wYmagań ochroNY wód 
POWIERZCHNIOWYCH I GLEB

5.1. Możliwości ograniczenia migracji składników biogennych
ze składowanych nawozów naturalnych do wód

Opracowanie:
dr inż. Stefan Pietrzak

Zakład Jakości Wody, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Wstęp

Składowiska nawozów naturalnych stanowić mogą duże zagrożenie dla środowiska, a w szczególności 
dla wód gruntowych i powierzchniowych, zwłaszcza w warunkach jeśli są wadliwie wykonane i eksplo-
atowane. Zagrożenie to generują przede wszystkim bogate w związki azotu i fosforu wycieki z pryzm 
obornika oraz gnojówki i gnojowicy z nieszczelnych zbiorników, a ponadto emisja amoniaku z tych na-
wozów. Ryzyku zanieczyszczenia wód składnikami biogennymi rozpraszanymi z miejsc magazynowania 
nawozów naturalnych można przeciwdziałać, stosując odpowiednie systemy zabezpieczeń. Celem ni-
niejszego opracowanie jest zaprezentowanie istniejących w tym zakresie możliwości. 

Straty	azotu	i	fosforu	w	wyniku	wymycia	i	spływu	powierzchniowego	oraz	bezpośredniego	
przenikania	do	cieków	i	zbiorników	wodnych

Szczególne zagrożenie dla wód stanowią składowiska obornika posadowione bezpośrednio na grun-
cie. Woda gnojowa wyciekająca i wypłukiwana (w następstwie opadów atmosferycznych) z takich skła-
dowisk wsiąka do gleby lub spływa po niej. Wraz z nią transportowane są do wód podziemnych i po-
wierzchniowych duże ilości związków azotu i fosforu, powodując ich zanieczyszczenie. 

Jak oceniają Velthof i in. [2007] na podstawie różnych prac, z pryzm obornika przechowywanego bez-
pośrednio na gruncie, wymywane jest do 3,4% ilości azotu zawartego w nim na początku składowania 
(dla czasu składowania <200 dni) – tab. 1. Taki sam wskaźnik wymycia azotu z obornika magazynowane-
go na gruncie podają na podstawie innych prac również Raupp i Oltmanns [2006].

Składowanie obornika na pryzmie bezpośrednio na gruncie stwarza duże zagrożenie dla jakości wody 
przede wszystkim wtedy, kiedy jest ono długotrwale prowadzone w tym samym miejscu (cykliczne przez 
kilka/kilkanaście lat). Natomiast jednorazowe, krótkotrwałe (półroczne) przechowywanie obornika na 
pryzmie polowej, jak sugerują wyniki badań Pietrzaka i Nawalanego [2008] nie powoduje dużego wzbo-
gacenia gleby w azot mineralny, co pośrednio wskazuje, że ten sposób magazynowania obornika nie 

Tabela 1. Straty wymywania azotu z pryzm obornika przechowywanego bezpośrednio na gruncie [Velthof i in. 2007]

Straty wymywania, w % początkowej
zawartości N w oborniku Okres składowania, dni Źródło danych/kraj

< 0,4 197 Sommer, Dahl, 1999/Dania

2-3 132 Sommer 2001/Dania

2,5-3,4 177 Dewes 1995/Niemcy

< 0,5 – Eghball i in. 1997/USA
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stanowi poważnego zagrożenia dla jakości wód. W związku z tym, za dopuszczalne można uznać jedno-
razowe składowanie obornika bezpośrednio na gruncie w tym miejscu, przez krótki okres. Oczywiście, 
należy w tym zakresie brać pod uwagę rodzaj podłoża. Ulokowanie pryzmy na glebie przepuszczalnej 
(piaszczystej) zwiększa ryzyko przenikania zanieczyszczeń do wody gruntowej, natomiast posadowienie 
pryzmy na glebie ciężkiej (gliniastej) ryzyko to minimalizuje. 

Zagrożenie dla wód może też spowodować niezamierzony wypływ płynnych nawozów naturalnych 
ze zbiorników, w których są magazynowane. Może to nastąpić w wyniku rozszczelnienia zbiorników np. 
na skutek samoczynnego pęknięcia lub uszkodzenia materiału z których zostały zbudowane lub też ich 
przepełnienia. 

Straty	amoniaku	z	nawozów	naturalnych	podczas	ich	przechowywania

Emisja amoniaku z nawozów naturalnych zachodzi w następstwie mikrobiologicznego rozkładu zawar-
tych w nich związków azotu. Najłatwiej rozkładalnym związkiem jest mocznik znajdujący się (w najwięk-
szych ilościach) w moczu zwierząt. Pod wpływem enzymu ureazy, który jest produkowany przez mikroorga-
nizmy obecne w kale, szybko przekształca się on w amoniak. Rozkład złożonych kompleksów organicznych 
form azotu w nawozach naturalnych następuje bardzo powoli (i rozciąga się na miesiące, a nawet lata).

Wyemitowany do atmosfery amoniak jest szybko z niej usuwany - w okresie od kilku godzin do kilku 
dni, i powraca na powierzchnię ziemi w formie opadu suchego lub mokrego - rys. 1. Sucha depozycja 
amoniaku występuje zazwyczaj w pobliżu źródeł jego emisji (w obrębie do ok. 1 km), natomiast mokra 
depozycja może mieć miejsce nawet w odległości setek kilometrów od tych źródeł.

Głównym mechanizmem usuwania amoniaku z powietrza jest reakcja z kwasem siarkowym i azoto-
wym. Reagując z tymi kwasami, amoniak tworzy sole amonowe, siarczan amonu (NH4)2SO4 i azotan 
amonu NH4NO3. Są one mniej lotne, tworzą cząsteczki i opadają na ziemię jako depozycja sucha lub 
mokra (z deszczem). Depozycja ta stwarza duże zagrożenie dla naturalnych ekosystemów, w tym dla 
zbiorników wodnych, gdyż przyczynia się do ich eutrofizacji. Stwierdza się szkodliwy wpływ depozycji 
związków azotu na Morze Bałtyckie, w którym z upływem czasu pogłębia się deficyt tlenu. Do Bałtyku 
w 2010 r. trafiło z atmosfery w przybliżeniu 218,6 tys. ton azotu co stanowi 22% całkowitej ilości azotu 
wnoszonego do niego z różnych źródeł [HELCOM 2015]. W tej ilości opadu azotu z atmosfery 94,5 tys. 
ton (około 43,2%) stanowił amoniak, a resztę tlenki azotu [Bartnicki i in. 2012]. 

Rys. 1. Zachowanie się amoniaku w atmosferze [opracowano na podstawie: Tang i in. 2005]
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Straty amoniaku podczas przechowywania nawozów naturalnych zależą od rodzaju i składu nawo-
zu, czasu jego przechowywania, warunków meteorologicznych (temperatura i prędkość wiatru) oraz 
wielkości odsłoniętej powierzchni magazynowanych nawozów (wystawionej bezpośrednio na działanie 
czynników atmosferycznych). Straty amoniaku ze zbiorników gnojówki i gnojowicy są raczej niewielkie, 
odpowiednio rzędu 2 i 2-9% i są wyraźnie mniejsze niż z tradycyjnie przechowywanego obornika, gdzie 
ich wielkość dochodzi do 25% - tab. 2.

Zapobieganie	startom	azotu	i	fosforu	ze	składowisk	nawozów	naturalnych

Podstawową metodą zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych przez 
nawozy naturalne na etapie magazynowania jest ich gromadzenie i przechowywanie w odpowiednio 
dostosowanych gnojowniach oraz zbiornikach na gnojówkę i gnojowicę. Budowle te powinny mieć po-
jemność magazynową równoważną, co najmniej 6-cio miesięcznej wielkości produkcji nawozów natu-
ralnych w gospodarstwie (półroczna objętość magazynowa wynika z potrzeby składowania nawozów 
naturalnych w okresie późnojesienno-zimowym, kiedy nie należy ich stosować na pola), być wykonane z 
wodoszczelnego materiału odpornego na naciski i uderzenia związane z ich gromadzeniem i usuwaniem 
nawozów oraz posiadać zabezpieczenia chroniące przed niezamierzonym przemieszczaniem się groma-
dzonych nawozów poza ich obręb (np. ścianki boczne w gnojowni). 

Gnojownie powinny być wyposażone w zbiorcze studzienki rewizyjne, służące do zbierania wód gno-
jowych i ich odprowadzania za pośrednictwem systemu kanałów do zbiornika na gnojówkę (zaleca się w 
związku z tym, żeby płyty gnojowni miały spadki min. 1% w kierunku rowka ściekowego oraz 0,5-1,5% 
w rowku w kierunku studzienki) – rys. 2. Istniejące w Polsce przepisy nie narzucają rodzaju materia-
łów z jakich powinny być wykonane gnojownie (płyty obornikowe). Zgodnie z wyjaśnieniami podanymi 
przez MRiRW do ich budowy mogą być wykorzystane poza tradycyjnymi materiałami jak na przykład 
beton, inne materiały np. odpowiednie tworzywa sztuczne, pod warunkiem żeby zabezpieczały przed 
przedostawaniem się przez nie odcieków z obornika do gruntu (tj. żeby były nieprzepuszczalne). Miejsca 
na gnojownie powinny być zlokalizowane w terenie, w którym nie gromadzą się wody opadowe, przy 
poziomie wody gruntowej min. 1,5 m. Dojazdy do gnojowni powinny być utwardzone i posiadać spadki 
na zewnątrz tych budowli dla odprowadzania wód opadowych.

Tabela 2. Straty amoniaku z nawozów naturalnych podczas przechowywania [Hutchings i in. 2001]

Kategoria zwierząt Rodzaj nawozu Straty, %*

Bydło 

gnojowica w zbiorniku przykrytym 2 

gnojowica w zbiorniku bez przykrycia 9 

obornik na pryzmie 15

gnojówka 2 

Trzoda chlewna 

gnojowica w zbiorniku przykrytym 2 

gnojowica w zbiorniku bez przykrycia 6 

obornik na pryzmie 30 

gnojówka 2 

obornik na pryzmie 25 

Konie i owce obornik na pryzmie 10 

Kury 
pomiot ptasi 15 

pomiot ptasi ze ściółką na pryzmie 25

Inny drób pomiot ptasi ze ściółką na pryzmie 25 
* wyrażony w prowcentach stosunek ilości wyemitowanego N w formie NH3 do ogólnej ilości N w nawozie naturalnym dostarczonym  

do magazynowania 



60

Zbiorniki na gnojówkę, gnojowicę i płynne nawozy naturalne powinny mieć dno i ściany nieprzepusz-
czalne (pokryte ewentualnie powłoką ochronną w celu zapewnienia szczelności zbiorników), o dużej 
wytrzymałości i posiadać zabezpieczenia, które chroniłyby przed niezamierzonymi przelewami. Zbiorni-
ki na gnojówkę powinny być szczelnie przykryte płytą zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny. 
Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z polskim prawem, gnojówkę i gnojowicę można przechowywać 
wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności odpowiadającej minimum 4-miesięcznej wielkości 
produkcji tych nawozów, przy czym zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi.

Ograniczenie	emisji	amoniaku	podczas	przechowywania	nawozów	naturalnych

Spośród różnych rodzajów nawozów naturalnych, obornik jest źródłem największych strat amonia-
ku podczas jego przechowywania. Nawóz ten po usunięciu z budynku inwentarskiego powinien być 
przechowywany w gnojowni ze ściankami bocznymi, kanałami odprowadzającymi odcieki i zbiornikiem 
do ich gromadzenia. Podczas składowania obornika ogólnie zaleca się, żeby jego temperatura wynosiła 
poniżej 50ºC1 (np. poprzez wzrost jego gęstości) lub stosunek C:N w nim mieścił się w granicach 20-
30:1 (poprzez regulację ilości ściółki)2. W szczególności emisję amoniaku podczas składowania obornika 
ogranicza: 
– minimalizowanie powierzchni ułożenia w pryzmie przez zwiększenie jej wysokości (zaleca się układa-

nie pryzmy w kształcie trapezoidalnego przekroju na wysokość ok. 2 m - jeżeli środki techniczne na 
to pozwalają wysokość pryzmy można zwiększyć);

– etapowe układanie (niejednoczesne na całej powierzchni) i ugniatanie (zagęszczanie) na pryzmie;
– przykrywanie pryzmy po ukończeniu układania (można także stosować podczas układania etapowego).

Rys. 2. Płyta obornikowa ze zbiornikiem do gromadzenia odcieków [ITP-GCB Tylicz]

1 Z powodu działalności drobnoustrojów obornik składowany w pryzmie ogrzewa się. Jeśli jego temperatura przekracza 
50°C dochodzi do znacznych strat azotu w postaci gazowego amoniaku [Compost…].

2 Wartość C:N ma decydujące znaczenie dla efektywności zachodzących w oborniku przemian mikrobiologicznych i jego 
rozkładu. Optymalny stosunek C:N wynosi 20–30:1, pozwala bowiem na uzyskanie dużej ilości szybko przyswajalnych 
form azotu (aby wykorzystać jedną cząsteczkę azotu, mikroorganizmy potrzebują 30 cząsteczek węgla, najkorzystniej 
jest, gdy stosunek C:N w pryzmie wynosi 30:1). Jeżeli stosunek jest zbyt wysoki (niewystarczająca ilość azotu), rozkład 
obornika zostaje spowolniony. Z kolei kiedy ten stosunek jest zbyt niski (zbyt dużo azotu), to zachodzą straty gazowe 
azotu do atmosfery, w postaci amoniaku [Manual… 2005].
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Skuteczną metodą zmniejszenia strat amoniaku ze składowisk obornika jest przykrywanie ich nie-
przezroczystą folią z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 0,15 mm. Folia powinna być obciąża-
na ciężarkami, aby zapobiec jej unoszeniu przez podmuchy wiatru.

Podobnie dobrą metodą przeciwdziałania stratom amoniaku z pryzm obornika jest umieszczanie nad 
nimi dachu. Dach odprowadza też wody deszczowe, które mogłyby spowodować wyciek składników 
nawozowych z pryzmy obornika, jeśli nie ma odpowiedniego drenażu odprowadzającego z niej odcieki 
do zbiornika.

Zagęszczanie i pokrycie pryzmy obornika może zmniejszyć z niej emisję NH3 o ponad 90%, w ciągu 
letniego, pierwszego okresu przechowywania [Chadwick 2005].

Gnojowica jest zwykle magazynowana w betonowych lub metalowych zbiornikach, rzadziej w la-
gunach. Ten ostatni sposób charakteryzuje się względnie dużą powierzchnią przypadającą na jednost-
kę objętości gnojowicy, w związku z czym sprzyja większym stratom amoniaku. Zmniejszenie emisji 
amoniaku podczas przechowywania gnojowicy w zbiornikach uzyskuje się przez odcięcie jej kontaktu 
z otwartą przestrzenią. Wykorzystuje się w tym celu: 
– zadaszenia zbiorników lub sztywne wieka do ich zamykania (skutecznie zmniejszają emisję amoniaku, 

lecz koszt ich budowy jest znaczny) – rys. 3a;
– ruchome pokrywy wykonane zazwyczaj z plastikowych powłok umieszczane na powierzchni gnojo-

wicy (mniej efektywne niż zadaszenia, lecz tańsze) – rys. 3b;
– naturalne warstwy izolacyjne (kożuch) wytworzone samoistnie na powierzchni gnojowicy z materiału 

organicznego (jeśli zawartość suchej masy w gnojowicy jest wystarczająco duża >7% i jej mieszanie 
jest zminimalizowane) – rys. 3c;

– sztuczne warstwy ochronne naniesione na powierzchnię gnojowicy w zbiorniku, np. słoma (słomę 
zaleca się stosować w formie sieczki o długość ok. 4 cm, w ilości ok. 4 kg·m-2), keramzyt, torf, olej 
lub inne naturalne pływające materiały, w tym pływające geometryczne korpusy z tworzyw sztucz-
nych 3 – fot. 1. 

3 Pływające plastikowe korpusy geometryczne tworzą zamkniętą pokrywę pływającą na powierzchni gnojowicy. 
Pionowe żebra w korpusach zapobiegają elementy przez wsunięciem się jeden na drugiego. Mogą być stosowane 
tylko na płynnych nawozów naturalnych na których nie tworzy się kożuch (skorupa) - przede wszystkim na gnojowicy 
świńskiej. Oni nie nadają się do gnojowicy bogatej w materię organiczną, ponieważ staną się one częścią skorupy, które 
trudno będzie zlikwidować.

Rys. 3. Metoda ograniczenia strat NH3 z przechowywanej 
gnojowicy za pomocą: a) dachu, b) pływającej pokrywy 
z tworzywa sztucznego, c) naturalnego stabilnego kożucha 
(modyfikacja na podstawie: Jacobson i in. [2001])
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Fot. 1. Sześciokątne plastikowe korpusy pływające na powierzchni gnojowicy: a) widok w zbliżeniu [Code of good…
za: Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion (ZDS)]; b) widok w zbiorniku gnojowicy [Code of 
good… za: H.U. KOHLI AG Gülle- und Umwelttechnik]

Tabela 3. Skuteczność różnych środków zaradczych ograniczających emisję amoniaku ze zbiorników z gnojowicą 
[na podstawie: Framework Code…, 2015]

Środek zaradczy Rodzaj 
nawozu

Poziom 
obniżenia 
emisji (%)

Zakres stosowania Uwagi

Sztywna pokrywa
lub dach

wszystkie 
rodzaje 80 wyłącznie zbiorniki 

eliminowany jest dopływ wody 
deszczowej do zbiornika; stosowanie 
środka jest ograniczone ze względu 
na wymogi statyczne zbiornika

Elastyczna 
pokrywa (np. 
konstrukcja 
namiotowe)

wszystkie 
rodzaje 80 wyłącznie zbiorniki 

stosowanie środka jest ograniczone 
ze względu na wymogi statyczne 
zbiornika

Pływająca folia wszystkie 
rodzaje 60 –

Pływające 
geometryczne 
korpusy
z tworzyw 
sztucznych

wszystkie 
rodzaje około 60

nie nadaje się 
na zeskorupioną 
powierzchnię nawozu

dalsze dane dotyczące zmniejszenia 
emisji są potrzebne

Naturalna 
pokrywa

gnojowica 
bydlęca

i świńska,
i  powyżej  
7% s.m.

40
nie nadaje się do 
gospodarstw często 
wywożących gnojowicę

–

Sztucznie 
utworzona 
pokrywa: słoma

gnojowica 
bydlęca

i świńska
40

nie jest możliwe do 
stosowania na gnojowicę, 
oraz w gospodarstwach 
często wywożących ten 
nawóz

może to prowadzić do zwiększenia 
emisji N2O i CH4

Sztucznie 
utworzona 
pokrywa: 
granulaty z 
glinki (np. kulki  
keramzytu)  

gnojowica 
świńska 60

również na rzadkich 
płynnych nawozach 
naturalnych; nie nadaje 
się do gospodarstw 
często wywożących te 
nawozy

utrata część granulatów z glinki 
poprzez pompowanie

Elastyczny 
zbiornik do 
magazynowania 
nawozów 
naturalnych

wszystkie 100 
zastosowanie szybko 
rośnie wraz ze wzrostem 
doświadczenia

większość dotychczasowych 
doświadczeń pochodzi z małych ferm 
trzody chlewnej, ale metoda została 
również zastosowana w większych 
gospodarstwach mlecznych
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Alternatywne rozwiązanie w zakresie magazynowania płynnych nawozów naturalnych stanowią 
zbiorniki elastyczne. Zbiorniki te wykonane są z tkaniny pokrytej tworzywem sztucznym (plastomerem). 
Odznaczają się one m.in. takimi zaletami jak: łatwość instalacji, niskie koszty nabycia, duża pojemność i 
całkowite wyeliminowanie emisji amoniaku z zawartych w nich płynnych nawozów naturalnych. 

W zależności od zastosowanej metody, straty amoniaku występujące podczas przechowywania gno-
jowicy można zmniejszyć o 40-100%, w porównaniu ze stratami tego gazu występującymi w warunkach 
gdy gnojowica przechowywana jest w zbiornikach otwartych - tabela 3.

Emisję amoniaku z gnojowicy  w trakcie przechowywania (a także w pomieszczeniach dla zwierząt i 
podczas aplikacji) można też zmniejszyć obniżając jej pH przez dodanie substancji zakwaszającej, np. 
kwasu siarkowego o stężeniu 96%.  Związane jest to z tym, że w gnojowicy, amoniak (NH3) oraz jon 
amonowy (NH4+), występują w stanie równowagi chemicznej, w której równowaga każdego z tych 
elementów jest w znacznym stopniu zależna od pH. W miarę jak wzrasta pH, większa część amonu 
przechodzi do amoniaku, który może zostać utracony jako gaz. Obniżenie pH przesuwa równowagę w 
kierunku amonu, który jest rozpuszczalny w wodzie i nie odparowuje, zmniejszając ryzyko emisji. Przy 
pH wynoszącym ok. 4,5, praktycznie nie ma mierzalnego wolnego amoniaku. Zakwaszenie gnojowicy 
może być zatem uznane za realną technikę obniżenia emisji amoniaku z płynnych nawozów naturalnych 
na różnych etapach zarządzania nimi [Sindhöj, Rodhe 2013]. 

Substancja zakwaszająca dodawana do gnojowicy w zbiorniku powinna być dobrze z nią wymieszana 
po wprowadzaniu. Zakwaszanie można przeprowadzić krótko przed aplikacją gnojowicy na użytki rolne  
lub tez na kilka miesięcy przed zastosowaniem (może być wtedy konieczne ponowne zakwaszenie).

Dodawanie kwasu do gnojowicy znacznie ogranicza z niej emisję amoniaku. W badaniach przeprowa-
dzonych w Dani wykazano, że straty azotu z gnojowicy przechowywanej bez zakwaszania 6 miesięcy w 
okresie zimowym i 13 miesięcy w okresie zimy, wiosny i lata wynosiły odpowiednio 5% i 45% podczas 
gdy straty azotu z gnojowicy zakwaszonej stanowiły mniej niż 1/10 tych strat [Kai i in. 2008].
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Blok tematyczny:
5. INNOWACYJNE METODY ZAGOSPODAROWANIA ODCHODÓW 

ZwierZęcYch w KoNteKście wYmagań ochroNY wód 
POWIERZCHNIOWYCH I GLEB

5.2. Metoda przechowywania obornika na odizolowanym od gruntu 
składowisku z podłożem denitryfikacyjnym

Opracowanie:
dr inż. Stefan Pietrzak

Zakład Jakości Wody, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

Zazwyczaj, przechowywanie obornika poza budynkami inwentarskimi odbywa się w pryzmach ufor-
mowanych bezpośrednio na gruncie bądź na betonowych płytach obornikowych (gnojowych). Magazy-
nowanie obornika bezpośrednio na gruncie prowadzi do zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami 
w następstwie powstawania wycieków wód gnojowych z tego nawozu. Przechowywanie obornika na 
betonowej płycie gnojowej zabezpiecza wodę gruntową przed przedostawaniem się do niej uwalniane-
go z obornika azotu, jednak koszty budowy takiej płyty są częstokroć duże. 

Ostatnio pracowano alternatywną (do wyżej wymienionych) metodę przechowywania obornika, 
opartą  na zastosowaniu odizolowanego od gruntu podłoża denitryfikacyjnego. Istota tej metody polega 
na tym, że obornik jest przechowywany w pryzmie posadowionej na umieszczonym w wykopie podłożu 
denitryfikacyjnym stanowiącym mieszaninę gleby i trocin - rys. 1.

Rys. 1. Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym. [Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pietrzak, 
Urbaniak 2015]
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Wykop posiada głębokość 40 cm w przypadku składowiska przeznaczonego do przechowywania obor-
nika bydlęcego i 50 cm w przypadku składowiska przeznaczonego do przechowywania obornika od trzody 
chlewnej. Jego dno i boki wyłożone są folią odporną na działanie czynników biologicznych, chemicznych. 
Końcówki folii są wywinięte u góry zagłębienia, na jego zewnątrz. Wykop wypełnia substrat sporządzony 
z wybranej z niego gleby oraz trocin sosnowych (ewentualnie innego rodzaju trocin) w proporcjach obję-
tościowych składników od 1:1 do 3:7. Wraz z glebą wprowadzane są do substratu żyjące w niej bakterie 
denitryfikacyjne. Trociny w substracie stanowią źródło węgla i energii dla tych bakterii. W następstwie 
uformowania pryzmy obornika na składowisku, pojawiają się wycieki z niego pochodzące, które przeni-
kają do podłoża denitryfikacyjnego. Zasiedlające to podłoże bakterie denitryfikacyjne redukują azotany 
(NO3) - których źródłem są wycieki, do azotu cząsteczkowego (N2) i podtlenku azotu (N2O), jako produk-
tu ubocznego. Proces denitryfikacji efektywnie usuwa azotany z wycieków z pryzmy obornika i poprzez 
to chroni wody gruntowe przed zanieczyszczeniem nimi. Umieszczona pod podłożem denitryfikacyjnym 
folia stanowi dodatkowe zabezpieczenie wody gruntowej przed przedostaniem się niej azotanów. Podłoże 
denitryfikacyjne można eksploatować w okresie do 7 lat. Po tym okresie zużyty substrat najlepiej poddać 
kompostowaniu wraz z obornikiem, a następnie zastosować, jako nawóz organiczny do nawożenia gleby.

Składowisko obornika z podłożem denitryfikacyjnym zaliczyć można do rodziny bioreaktorów deni-
tryfikacyjnych stosowanych stosunkowo od niedawna w celu przeciwdziałania zanieczyszczenia wody 
azotanami. Bioreaktory denitryfikacyjne są to złoża składające się najczęściej z rozdrobnionego drewna 
(trocin, wiórów czy zrębków) umieszczone na drodze przepływu wód lub odcieków zanieczyszczonych 
azotanami w celu przemiany tego związku do azotu gazowego w wyniku działania bakterii denitryfika-
cyjnych (wykorzystują one rozdrobnione drewno, jako źródło węgla i energii). Istota działania bioreakto-
ra polega wiec na wykorzystywaniu biochemicznego procesu denitryfikacji. Do głównych bioreaktorów 
denitryfikacyjnych zalicza się: ściany denitryfikacji (ang. denitrification walls), podłoża denitryfikacyjne 
(ang. denitrifying beds) i warstwy denitryfikacyjne (ang. denitrifying layers) [Schipper i in. 2010].

W 2016 r., w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach przeprowadzono wstępne bada-
nia metody przechowywania obornika na izolowanym od gruntu składowisku z podłożem denitryfikacyj-
nym w aspekcie jej skuteczności w zapobieganiu zanieczyszczeniu wód gruntowych. Badania przepro-
wadzono na stanowisku badawczym – rys. 2, którego główne elementy stanowiły składowisko obornika 
z podłożem denitryfikacyjnym, składowisko obornika posadowionego bezpośrednio na gruncie oraz 
usytuowana pomiędzy tymi składowiskami automatyczna stacja pomiarowa UGT połączona z zespołem 
czujników temperatury i wilgotności oraz z 16. aparatami ssącymi z kubkami teflonowymi umieszczony-
mi pod pryzmami nawozu, na ich skraju oraz w ich pobliżu. Obornik na stanowisku badawczym złożono 
w pryzmy w dniu 10 czerwca i składowano do 30 listopada 2016 (w tym dniu go usunięto).
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Uzyskane wyniki badań wykazały m.in., że w odciekach z obornika składowanego na odizolowanym 
od gruntu składowisku z podłożem denitryfikacyjnym: 
– nastąpiło zwiększenie stężenia azotu amonowego i potasu, co wskazuje, że składniki te były za-

trzymywane w nim i nie przedostawały się do wód gruntowych – rys. 3-4;
– stężenie azotu azotanowego po okresie wzrostu ulegało zmniejszeniu, co należy wiązać z zacho-

dzącym w podłożu procesem denitryfikacji (następowała przemiana azotanów  do postaci azotu 
gazowego w wyniku działania bakterii denitryfikacyjnych) – rys. 5.

Wyniki te sugerują, że składowanie obornika na odizolowanym od gruntu podłożem denitryfikacyj-
nym stanowi bezpieczną ze względu na jakość wód gruntowych, metodę przechowywania tego nawo-
zu. Wydaje się, że należałoby rozważyć możliwość jej upowszechnienia w ramach działań związanych 

Rys. 3. Średnie stężenie azotu amonowego w roztworze pobranym spod pryzmy obornika składowanego na 
podłożu denitryfikacyjnym oraz spod pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na gruncie

Rys. 4. Średnie stężenie potasu w roztworze pobranym spod pryzmy obornika składowanego na podłożu 
denitryfikacyjnym oraz spod pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na gruncie
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Rys. 5. Średnie stężenie azotu azotanowego w roztworze pobranym spod pryzmy obornika składowanego na 
podłożu denitryfikacyjnym oraz spod pryzmy obornika składowanego bezpośrednio na gruncie

z wdrożeniem wymagań dyrektywy azotanowej na obszarze całego kraju, w myśl ustawy Prawo 
wodne z dnia 20 lipca 2017. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z pewnymi wy-
jątkami, w tym m.in. w sprawie przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azota-
nami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Przepisy te mają wejść w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia [Prezydent.pl].

W związku z powyższym nadmienić warto, że według ekspertyzy wykonanej przez IERiGŻ-PIB 
(w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 2014 r. w spra-
wie C-356/13 dotyczącej uchybień w zakresie wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce), w celu za-
pewnienia możliwości przechowywania nawozów naturalnych w warunkach zapewniających ogranicze-
nie odpływu azotu, w gminach znajdujących się poza wyznaczonymi w 2012 r. obszarami szczególnie 
narażonymi na azotany, powinno powstać dodatkowo ponad 1317 tys. m2 płyt gnojowych. Budowa 
gnojowni w postaci konstrukcji betonowej wymaga znacznych nakładów finansowych i zrealizowanie 
takiej inwestycji dla wielu rolników może być bardzo trudne do udźwignięcia. W przeciwieństwie na-
tomiast, nie powinno stanowić dla nich większego problemu wybudowanie składowiska obornika na 
odizolowanym od gruntu podłożem denitryfikacyjnym. Jest to bowiem przedsięwzięcie proste do prze-
prowadzenia i nie wymagającym poniesienia dużych kosztów.
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5.3. Woda na obszarach wiejskich – zasoby, źródła zanieczyszczeń
i metody ochrony
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Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wpływ	zasobów	wody	w	środowisku	na	produkcję	rolniczą

Już od zarania rolnictwo wpływało na środowisko naturalne, a zakres i kierunki zmian w nim zacho-
dzących uzależnione są od rodzaju i intensywności prowadzonej działalności. W Polsce ponad 90% 
powierzchni zajmują tzw. obszary wiejskie rozumiane jako obszar geograficzny zajęty pod uprawy rol-
ne i leśne oraz związane z nimi chów zwierząt, a także miejsca zamieszkania ludności zajmującej się 
w znacznej mierze produkcją rolniczą (Okruszko 1997). Pomimo dominującego udziału w powierzch-
ni kraju obszary wiejskie pozostają pod ciągłym wpływem terenów zurbanizowanych, będących zna-
czącym emiterem do środowiska substancji i składników, które zanieczyszczają powietrze, gleby oraz 
wody powierzchniowe i gruntowe. Do tego dochodzą jeszcze zanieczyszczenia transgraniczne (głów-
nie powietrza) oraz pochodzące z ciągle rozwijającej się motoryzacji, turystyki i rekreacji oraz źródeł 
naturalnych (Żelazo 2001).

Przed współczesnym rolnictwem stoi wiele trudnych wyzwań. Jednym z najważniejszych spośród 
nich, jest pilna potrzeba poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które gwarantowa-
łyby efektywną i opłacalną produkcję żywności o wysokich parametrach jakościowych, ale z uwzględ-
nieniem ochrony środowiska. Ponieważ rolnictwo, tak jak każda działalność produkcyjna, stanowi realne 
zagrożenie dla środowiska, a jego ograniczanie jest jednym z priorytetów współczesnej polityki rolnej 
(Sapek 2000). Narastająca w ostatnich dziesięcioleciach antropopresja (rozwój demograficzny i aglome-
racji miejskich, przemysłu, motoryzacji oraz rolnictwa) przyczyniła się do zanieczyszczenia powietrza, 
gleby oraz wód powierzchniowych, gruntowych, a nawet głębinowych. Wprowadzane do środowiska 
zanieczyszczenia pochodzą ze źródeł obszarowych, liniowych bądź punktowych. Ze względu na do-
minującą pozycję w strukturze zagospodarowania w Polsce głównymi dostawcami zanieczyszczeń ze 
źródeł obszarowych są tereny rolnicze (Sapek 2010). Szczególnie narażonymi na utratę równowagi śro-
dowiskowej są te tereny, na których realizowana jest intensywna uprawa roli oraz coraz częściej ściśle 
niepowiązany z obszarem gospodarstwa rozwój produkcji zwierzęcej. Dlatego konieczne jest podej-
mowanie działań zmierzających do redukcji czynników zagrażających zanieczyszczeniu gleb, wód po-
wierzchniowych i gruntowych (Zajączkowski 1997).

Aktualne zasoby wód i uwilgotnienia gleb na danym obszarze zależą od wielkości i rozmieszczenia 
w czasie i przestrzeni opadów atmosferycznych będących podstawowym źródłem wody w środowisku. 
O losie wody opadowej dostającej się na powierzchnię terenu w znacznej mierze decydują rzeźba i budo-
wa geologiczna pokrywy ziemskiej, rodzaj i sposób użytkowania gleb, szata roślinna oraz obecność cieków, 
zbiorników wodnych i bagien wpływające na warunki retencyjne danego obszaru (Okruszko 1997). 
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Ustabilizowanie i dostosowanie stosunków powietrzno-wodnych gleb do realizowanej produkcji 
rolniczej wiązało się albo z odprowadzeniem nadmiaru wody, albo z jej doprowadzeniem w celu po-
krycia pojawiających się okresowo, bądź w dłuższych okresach czasu niedoborów wodnych. Stąd 
rozwój rolnictwa związał się nieodłącznie z melioracjami wodnymi zapewniającymi prawidłowe sto-
sunki powietrzno-wodne dla upraw rolniczych (Nyc, Pokładek 2004). Przekształcenia w strukturze 
użytkowania gruntów powodują zmiany warunków spływu wody do rzek, odnawiania się zasobów 
wód i kształtowania ich jakości. Jednocześnie obszary użytkowane rolniczo są w pierwszej kolejności 
narażone na skutki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych. Dość często pojawiają się długie okresy 
braku opadów, powodujące suszę glebową i hydrologiczną, chociaż w przeciętnych warunkach roz-
kład opadów w Polsce jest korzystny dla wzrostu i rozwoju roślin, gdyż 2/3 rocznej sumy opadów 
przypada na okres wegetacyjny. Duża nieregularność opadu nie sprzyja rozwojowi intensywnego rol-
nictwa, które bezwzględnie wymaga dostarczania wody w odpowiednim czasie podczas okresu we-
getacji roślin. W warunkach naturalnych zasoby wody na danym obszarze zależą głównie od wielkości 
zasilania, intensywności i zmienności (sezonowej i rocznej) opadów oraz ewapotranspiracji. Woda 
deszczowa spadająca na powierzchnię terenu może bezpośrednio spływać do rzek, wrócić do atmos-
fery w procesie ewapotranspiracji lub może być zretencjonowana w pokrywie glebowej, a następnie 
zasilić wody podziemne. W celu zapewnienia potrzebnej do produkcji wody, szczególnie w warunkach 
braku naturalnych źródeł (rzeki, zbiorniki wodne) należy ją retencjonować (Michalczyk 2004). Upo-
rządkowanie gospodarki wodnej na użytkach rolnych i leśnych wymaga wykonania, bądź odtworzenia 
często zdekapitalizowanych urządzeń melioracyjnych, które powinny w miarę potrzeb pełnić rolę sieci 
odwadniających, odwodniająco-nawodniających lub nawodniających. Prawidłowe ich funkcjonowa-
nie zapewni:
– utrzymanie produkcji rolniczej na wysokim poziomie,
– wzrost efektywności wykorzystania wody przez rolnictwo,
– poprawę jakości wód w odbiornikach (Nyc, Pokładek 2004).

Małe zasoby wody dyspozycyjnej w Polsce oraz okresowa zmienność opadów atmosferycznych, 
a także racjonalne wykorzystanie gleb wymagają rozwijania melioracji odwadniająco-nawadniających. 
Zakres działań związanych z gospodarką wodną na obszarach wiejskich powinien obejmować:
– uregulowanie zasad finansowania inwestycji melioracyjnych;
– zwiększenie retencji zbiornikowej z 3,6 do 9,1 km3,
– powiększenie powierzchni zmeliorowanej z 6,7 do 9,45 mln ha, w tym zwiększenie powierzchni na-

wadnianej z 0,45 do 2,1 mln ha użytków rolnych, leśnych i ekologicznych,
– stosowanie wszystkich możliwych do zastosowania metod gospodarowania wodą,
– stosowanie różnych form małej retencji wodnej,
– stosowanie wodooszczędnych systemów nawadniających,
– powszechne stosowanie regulowanego odpływu wód (Nyc, Pokładek 2004).

O wielkości odpływu wód z terenów rolniczych decydują ilość i rozkład opadów, intensywność ewa-
potranspiracji oraz obecność i rodzaj systemu melioracyjnego. Największa część wód opadowych (do 
34%) odpływa w latach wilgotnych. Zaś w latach suchych zaledwie od 4 do 10% opadów jest odpro-
wadzana systemami odwadniającymi. W procesie regulowania i wyrównywania odpływu rocznego, 
a szczególnie wiosną, w okresie jego kulminacji w zlewni rolniczej duże znaczenie ma udział obszarów 
leśnych i zakrzaczonych (Szymczyk 2010).

Rodzaj	i	intensywność	produkcji	rolniczej	a	odpływ	zanieczyszczeń	z	terenów	rolniczych

Rozwój rolnictwa oparty na intensywnej uprawie roli, stosowaniu wysokich dawek nawozów mine-
ralnych i naturalnych oraz środków ochrony roślin, a także nieodłączny rozwój melioracji, ukierunko-
wanych głównie na odprowadzenie nadmiaru wody mają bezpośredni wpływ na zanieczyszczenie wód 
gruntowych i powierzchniowych (Biernacka, Macioszczyk 2005).

Zanieczyszczenia odpływające z obszarów wiejskich mogą mieć pochodzenie lokalne: źródła obsza-
rowe (pola uprawne), punktowe (głównie zagroda wiejska), lub liniowe (drogi), bądź też mogą pochodzić 
z terenów pozarolniczych. 
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Należy pamiętać, że nie wszystkie zanieczyszczenia odpływające z terenów wiejskich są na nich 
generowane, ponieważ powstające na terenach miejskich i przemysłowych zanieczyszczenia rozprze-
strzeniają się w atmosferze, a następnie wraz z opadami atmosferycznymi trafiają również na obszary 
wiejskie, skąd częściowo odpływają do cieków i zbiorników wodnych. Część zanieczyszczeń pochodzi 
również z innych źródeł, niezwiązanych bezpośrednio działalnością rolnictwa. Należą do nich m.in. sub-
stancje odpływające z ciągów komunikacyjnych (transport drogowy i kolejowy) przecinających tere-
ny wiejskie. Niemniej treny użytkowane rolniczo stanowią istotne źródło zanieczyszczenia środowiska, 
przyczyniają się one do zwiększania stężenia azotanów, azotu amonowego oraz siarczanów w płytkich 
słabo izolowanych wodach podziemnych oraz związków fosforu w wodach powierzchniowych. Ilość 
biogenów odpływających z obszarów wiejskich jest trudna do oszacowania, co wynika głównie z bardzo 
dużego przestrzennego zróżnicowania i intensywności produkcji roślinnej, zmiennej koncentracji pro-
dukcji zwierzęcej oraz różnego poziomu sanitacji wsi (Duer 2005; Herzog i in. 2008; Kaca 2006; Sapek 
2010, Szymczyk 2010).

Na obszarach wiejskich, jako jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia wód postrzegane są zme-
liorowane użytki rolne. Ilość odpływających składników biogennych wraz z wodami odprowadzanymi 
systemami melioracyjnymi zależy od wielkości odpływu wód i stężenia w nich poszczególnych składni-
ków, na co z kolei wpływają warunki meteorologiczne (sezonowa zmienność opadów atmosferycznych 
i temperatury powietrza), rzeźba terenu, szata roślinna, zwięzłość i sposób zagospodarowania gleb oraz 
intensywność produkcji rolniczej. Największe zmiany w składzie chemicznym odpływów melioracyjnych 
występują w pierwszych latach po wykonaniu melioracji odwadniających. Wynika to z całkowitej zmiany 
warunków powietrzno-wodnych gleb i związanych z nimi procesów utleniania i redukcji związków che-
micznych oraz intensywności mineralizacji substancji organicznej. W kolejnych latach ilość substancji 
w wodach drenarskich maleje i stabilizuje się na poziomie uzależnionym głównie od czynników przyrod-
niczych i produkcyjnych (Koc i in. 2002).

O wielkości i strukturze ładunku zanieczyszczeń odpływających ze zmeliorowanych zlewni decydu-
je sposób ich zagospodarowania oraz rodzaj sieci odwodniającej. Największy odpływ składników bio-
gennych (głównie związków azotu i fosforu) występuje w przypadku drenowania gruntów ornych, co 
wynika bezpośrednio z większej intensywności użytkowania gleb (uprawa płużna i większe nawożenie 
w porównaniu do użytków zielonych, które w większości przypadków odwadniane są rowami (Koc i in. 
2008; Pulikowski i in. 2008). Jednak sprawnie działające systemy melioracyjne, a szczególnie zbudowa-
ne z sieci drenarskich i rowów wyposażonych w urządzenia piętrzące do regulowania odpływu wpływa-
ją korzystnie na środowisko, m. in. ze względu na:
– korzystne dla upraw rolniczych ustabilizowanie poziomu wód gruntowych i uwilgotnienia gleb,
– poprawę natlenienia wód płynących,
– zmniejszenie ilości biogenów odpływających z obszarów zmeliorowanych (Nyc, Pokładek 2004).

Bardzo ważnym źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych na terenach użytkowanych rolniczo są 
zagrody wiejskie stanowiące zespół budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa, zgrupo-
wanych na działce zagrodowej wyposażonej w dojścia, dojazdy oraz urządzenia techniczne zapewnia-
jące odpowiedni standard życia mieszkańców oraz realizowanej produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także 
przetwórstwa rolno-spożywczego. W niewłaściwe zorganizowanym obejściu gospodarskim może zaist-
nieć wiele źródeł zanieczyszczeń punktowych, tzw. „gorących miejsc, czy też punktów”, gdzie dochodzi 
do niekontrolowanego rozproszenia do gleb i wód gruntowych zanieczyszczeń, wśród których zazwy-
czaj istotne miejsce, ze względu na eutrofizację środowiska, pełnią związki azotu i fosforu, a także potas 
(Sapek 2006; Sapek, Sapek 2006, Woroniecki i Rumasz-Rudnicka 2008). Do najważniejszych miejsc, 
z których generowane są zanieczyszczenia na terenie gospodarstwa rolnego należą: miejsca składo-
wania nawozów naturalnych, tereny wokół obór, chlewni czy kurników, silosy kiszonkowe, wybiegi dla 
zwierząt, ale także warsztaty i parki maszyn rolniczych, czyli obiekty związane z obsługą, eksploatacją 
i konserwacją maszyn i urządzeń (m.in. paliwo, smary itp.), ogródki przydomowe oraz nieszczelne zbior-
niki na ścieki bytowo-gospodarcze (Sikorski 1997; Sapek 2006; Sapek, Sapek 2006; Woroniecki i Ru-
masz-Rudnicka 2008).
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Blok tematyczny:
5. INNOWACYJNE METODY ZAGOSPODAROWANIA ODCHODÓW 

ZwierZęcYch w KoNteKście wYmagań ochroNY wód 
POWIERZCHNIOWYCH I GLEB

5.4. Gogospodarowanie odchodami zwierzęcymi w świetle przepisów

Opracowanie:
Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Nowe Prawo wodne ma wejść w życie z początkiem 2018 r. Jednym z dokumentów wynikających 
z wdrożenia nowych przepisów jest Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych. Istotnym zagrożeniem dla środowiska jest składowanie i niewłaściwe wykorzysta-
nie odchodów zwierzęcych jako nawozów naturalnych, które wynika głównie ze strat azotu. Straty te 
powstają wskutek wymywania do wód powierzchniowych i podziemnych, a także ulatnianie amoniaku 
i innych gazów, co pogarsza jakość powietrza. Emisje związków azotu do wód i powietrza mają miejsce 
w budynkach inwentarskich, miejscach składowania odchodów zwierzęcych, a także na polu w czasie 
ich rozprowadzania. Straty amoniaku z nawozów naturalnych obniżają ich wartość nawozową. Wielkość 
emisji zależy głównie od czasu i sposobu składowania, a także powierzchni przeznaczonej do nawożenia.

Dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko przyczyniło się do kolejnych 
zmian w przepisach dotyczących składowania i nawozowego wykorzystania odchodów zwierzęcych. Każ-
da budowla związana z gospodarką odpadami z produkcji zwierzęcej musi spełniać podstawowe wymogi:
– środowiskowe - eliminacja źródeł zanieczyszczeń w zagrodzie i ich ujemnego oddziaływania na ludzi, 

zwierzęta, rośliny uprawowe,
– ekonomiczne - poprawa jakości składowanych odchodów zwierzęcych w celu właściwego wykorzy-

stania własności nawozowych, a w rezultacie uzyskanie większych plonów i przychodów. 

Planowane	zmiany	w	ustawie	o	nawozach	i	nawożeniu,	wynikające	ze	zmian	Prawa	wodnego	to:
• Okres nawożenia

1.3 ust.1: okres nawożenia określony jest od 1 marca do 31 października.
• Zagospodarowanie/przekazanie nawozów naturalnych 

1.4 ust. 3: Adresaci Programu działań, na podstawie pisemnej umowy, mogą przekazać część lub 
całość wytwarzanych w gospodarstwie nawozów innemu rolnikowi lub np. do biogazowni rolniczej. 
Przekazanie i przyjęcie nawozów naturalnych należy udokumentować na piśmie, poprzez wskazanie 
danych przekazującego i przyjmującego nawozy, rodzajów i ilości przekazywanych nawozów, daty/
dat ich przekazania oraz celu ich wykorzystania (np. do nawożenia gruntów, do biogazowni, do pro-
dukcji podłoża do pieczarek). Pisemne poświadczenie przekazania i przyjęcia nawozów naturalnych 
przekazujący i przyjmujący nawozy przechowują przez 3 lata od dnia jego sporządzenia.

• Przechowywanie nawozów naturalnych
1.4 ust.2: Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia. Prawo 
wodne muszą zapewnić możliwość bezpiecznego dla środowiska przechowywania nawozów natural-
nych produkowanych w gospodarstwie lub przyjętych od innego gospodarstwa) przez okres, gdy ich 
rolnicze wykorzystanie nie jest możliwe.
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1.4 ust. 4: Pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz powierzchnia miejsc przechowywania 
nawozów stałych, powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy, chyba że podlegają 
one w międzyczasie innym procesom technologicznym przetwarzania (np. separacji, kompostowaniu 
aeracyjnemu, pirolizie, fermentacji w biogazowni itp.) lub przekazaniu/sprzedaży.
1.4 ust. 9: Prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. I ustawy z dnia Prawo wodne są 
zobowiązani do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania 
nawozów naturalnych do wymogów podanych w Programie działań w terminie do 31.12.2021 r. Ter-
min wymagany jest dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stano-
wisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 
stanowisk dla macior;

• Dawki i sposoby nawożenia azotem
1.5 ust. 1: Prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. I ustawy z dnia Prawo wodne, posia-
dający gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych (stanowiących jego własność, 
dzierżawionych przez niego lub będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym), lub 
uprawiający warzywa na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub utrzymujący obsadę 
większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego opracowuje plan nawożenia azotem. Plan nawożenia 
azotem opracowywany jest corocznie, odrębnie dla każdego pola (roślinopola). W gospodarstwach 
prowadzących chów lub hodowlę zwierząt oraz w gospodarstwach przyjmujących nawozy naturalne 
ważnym elementem planu nawożenia azotem jest prawidłowe zagospodarowanie nawozów natural-
nych. Ilość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie i ilość azotu w tych nawozach nale-
ży obliczyć na podstawie stanów średniorocznych zwierząt wyznaczonych zgodnie z załącznikiem nr 
5 do Programu i średniej produkcji nawozów oraz koncentracji azotu podanych w załączniku nr 7 do 
Programu. W przypadku zbywania nawozów do obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych 
w gospodarstwie i przeznaczonych do zbycia oraz ilości azotu w tych nawozach zobowiązany jest 
zbywający. Następnie należy zaplanować sposób dystrybucji nawozów naturalnych na poszczególne 
pola w taki sposób, aby w ciągu roku nie przekroczyć dopuszczalnej dawki azotu z nawozów natural-
nych w czystym składniku, tj. 170 kg N/ha UR. Jeśli ilość nawozów naturalnych powstających w go-
spodarstwie jest tak duża, że nie może być zagospodarowana na gruntach gospodarstwa w sposób 
bezpieczny dla środowiska (tak by nie była przekroczona dawka 170 kg N/ha UR), nadwyżki nawozów 
można zbyć. Fakt zbycia nawozów musi być udokumentowany umową pisemną. Umowę należy prze-
chowywać przez 3 lata od dnia jej sporządzenia.
1.5 ust. 3:Wszystkie podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. I ustawy z dnia 
Prawo wodne zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związa-
nych z nawożeniem (tj. termin stosowania, rodzaj nawozu, zastosowana dawka w kg N/ha, termin 
przyorania nawozu naturalnego, obszar powierzchnia oraz uprawa). Dokumentację należy przecho-
wywać przez 3 lata od dnia jej sporządzenia.

Proponowane zmiany przepisów są, zdaniem wielu organizacji rolniczych, niekorzystne dla polskiego 
rolnictwa i mogą negatywnie wpłynąć na poziom produkcji zwierzęcej wskutek podwyższenia kosztów 
przechowywania odchodów.

Innowacyjne	metody	zagospodarowania	odchodów	zwierzęcych

Naturalnym źródłem metanu są odchody zwierzęce: obornik, gnojowica i pomiot drobiu, dlatego od-
pady te są dobrym surowcem do produkcji biometanu w biogazowniach rolniczych. Celem funkcjono-
wania biogazowni rolniczych jest z jednej strony utylizacja tego typu odpadów i redukcja emisji metanu, 
z drugiej zaś - produkcja energii elektrycznej i cieplnej, przynosząca dochód dla gospodarstwa.

Produkcja biogazu w biogazowniach rolniczych przeprowadzana jest w komorach fermentacyjnych, 
wyposażonych w instalacje: do mieszania wsadu, grzewczą, dozującą biomasę, gazową. Surowiec ze 
zbiornika wstępnego dozowany jest do komory fermentacyjnej, skąd po rozłożeniu substancji organicz-
nej jest transportowany do laguny lub zbiornika pofermentacyjnego (rys. 1). Odpad pofermentacyjny 
wykorzystywany jest do użyźniania pól uprawnych, zaś biogaz ma właściwości palne. Najprostszym 
rozwiązaniem jest jego spalanie w module kogeneracyjnym (CHP), w którym wytwarzana jest energia 
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elektryczna i cieplna. Część energii zostaje zużyta na potrzeby biogazowni (głównie do ogrzania komór 
fermentacyjnych), energia elektryczna jest sprzedawana do sieci energetycznej. Ciepło może służyć do 
ogrzania fermy, a w przypadku jego nadmiaru może być sprzedawane odbiorcom zewnętrznym.

Podstawowym substratem wykorzystywanym w biogazowniach rolniczych w wielu krajach, w tym 
większości polskich biogazowni, jest gnojowica. O znaczeniu tych substratów świadczy ich ilość i udział 
w ogólnym wykorzystaniu substratów w biogazowniach rolniczych, według raportu za 2016 r.:

- gnojowica – 774 997 ton (24%)
- obornik – 86 139 ton (2,9%)
- odchody drobiu – 25 643 tony (1%).
Łącznie odchody zwierząt wykorzystywane w biogazowniach rolniczych stanowią niemal 30% wszyst-

kich substratów stosowanych w rolniczych biogazowniach w Polsce.
W zależności od gatunku zwierząt, ilość energii zawartej w biogazie pochodzącym z odchodów, oka-

zuje się różna (rys. 2).

Rys. 1. Schemat biogazowni rolniczej

Rys. 2. Wartość energetyczna biogazu w funkcji liczby DJP (dużych jednostek przeliczeniowych – sztuk dużych)
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Do produkcji biogazu nadają się zarówno odchody pochodzące z ferm trzody chlewnej, bydła i odcho-
dy drobiu, a porównanie jednostkowej wydajności tych substratów zawiera tabela 1.

Nie tylko gnojowica może być surowcem z produkcji zwierzęcej, ale również odchody o większej 
zawartości suchej masy, jak obornik czy odchody drobiu. O ile obornik znajduje obecnie w Polsce w ca-
łości wykorzystanie w rolnictwie jako nawóz organiczny, o tyle kurzeniec często nastręcza problemy, 
gdyż fermy drobiu prowadzące chów bezściółkowy nie potrzebują gruntów, na których mógłby on być 
stosowany, a ilość odchodów jest znaczna. W tej sytuacji fermentacja jest racjonalnym sposobem uty-
lizacji odchodów i zmniejszenia obciążenia środowiska biogenami wprowadzanymi wraz ze świeżym 
kurzeńcem. 

Fermentacja odchodów zwierzęcych może także ułatwić ich nawozowe wykorzystanie. Aktualnie 
procedowane są zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu, w dużej mierze ułatwiające postępowanie 
z pofermentem. Projekt zmiany ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 625, z późn. mm wprowadza definicję produktów biogazowych, otrzymywane jako pozostałości 
z produkcji biogazu powstającego z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych 
lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa 
produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych 
niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne. Ustawa wyklucza możliwość zastosowania innych substra-
tów niż ww., w tym w szczególności surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk 
odpadów, zatem produkty biogazowe powstają w warunkach nadzorowanych ze znanych surowców, co 
decyduje o możliwości liberalizacji zasad ich wprowadzania do obrotu i wykorzystania rolniczego.

Projekt ustawy przewiduje mniej rygorystyczne warunki przechowywania nawozów naturalnych 
w postaci płynnej (gnojówka i gnojowica) oraz płynnych produktów biogazowych. Zaproponowano, aby 
zbiorniki do przechowywania tych nawozów i produktów biogazowych pozostały nadal szczelne, tzn. 
miały dno i ściany nieprzepuszczalne, ale mogą być przykryte pokrywą, np. z folii, trocin, torfu, słomy, 
nie muszą być zamknięte.

Zaproponowane zmiany umożliwiają również podmiotom prowadzącym wielkotowarowy chów lub 
hodowlę świń na przeznaczenie do 100% gnojówki i gnojowicy do produkcji biogazu rolniczego, dając 
w ten sposób alternatywę w zagospodarowaniu tych nawozów. Ponadto, w przepisach ww. ustawy dalej 
umożliwia się odstąpienie do 30% ewentualnych nadwyżek nawozu naturalnego innym gospodarstwom 
rolnym przy spełnieniu określonych warunków.

Projekt zwalnia podmioty zagospodarowujące gnojówkę i gnojowicę z obowiązku sporządzania planu 
nawożenia, jeżeli w całości zbywają je producentom biogazu rolniczego lub same w całości je wykorzy-
stują do takiej produkcji.

Ostateczny kształt nowych przepisów nie jest jeszcze znany. Należy śledzić publikacje z tego zakresu, 
analizować akty prawne i podejmować decyzje najbardziej korzystne dla danego gospodarstwa.

Tabela 1. Parametry odchodów zwierzęcych jako substratów do produkcji biogazu

Substrat
Zawartość 

suchej masy 
(%)

Zawartość 
suchej masy 
organicznej

(% s.m.)

Wydajność biogazu
Zawartość CH4 

(% obj.)m3/t substratu m3/t s.m.o.

Gnojowica bydlęca 8-11 75-82 20-30 200-500 60

Gnojowica trzody 
chlewnej ok. 7 75-86 20-35 300-700 60-70

Pomiot kurzy ok. 32 63-80 70-90 250-450 60
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Blok tematyczny:
6. produKcja ŻYwNości w gospodarstwie rolNYm

6.1. Produkcja i wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa 
żywności w gospodarstwie rolnym

Opracowanie:
Barbara Sałata

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie / Oddział w Radomiu

Konsumenci żywności stają się coraz bardziej świadomymi i wymagający przy wyborze produktów 
żywnościowych. Podczas dokonywania wyboru produktu, zwracają uwagę na wartość odżywczą oraz 
na cechy świadczące o bezpieczeństwie produktu i jego wyjątkowości. Aby sprostać wymaganiom ryn-
ku producenci żywności na każdym etapie produkcji muszą podejmować działania, które ograniczą do 
minimum możliwość wyprodukowania żywności zagrażającej zdrowiu człowieka. Wymagania te obej-
mują swoim zakresem nie tylko sam produkt, ale również otoczenie towarzyszące jego wytworzeniu. 
Dotychczas większość polskich producentów żywności była niestety nastawiona przede wszystkim na 
wzrost wydajności produkcji, a nie na jakość produkowanych wyrobów. Bez dobrej jakości surowców 
produkowanych w gospodarstwie rolnym nie można wyprodukować żywności wysokiej jakości. Dlatego 
przed producentami surowców rolnych do przetwórstwa spożywczego i na rynek detaliczny stawiane są 
coraz wyższe wymagania dotyczące ograniczenia zagrożeń biologicznych, chemicznych oraz fizycznych, 
warunków higieny oraz bezpieczeństwa wyrobów. 

W obowiązujących regulacjach prawnych, główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności 
spoczywa na przedsiębiorstwach sektora spożywczego. Nie mniej jednak w działaniach służących za-
pewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności w całym łańcuchu obrotu rynkowego żywnością muszą 
brać również udział rolnicy - dostawcy surowców nieprzetworzonych lub częściowo przetworzonych. 
Produkcja podstawowa jest obszarem w łańcuchu żywnościowym, w którym pozyskuje się głównie su-
rowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Na tym etapie w surowcach spożywczych mogą pojawić 
się wszystkie rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz czynniki negatywnie oddziałujące na jej 
jakość. W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom niezbędne jest, odpowiednie nadzorowanie całego 
łańcucha żywnościowego od produkcji pierwotnej, czyli od produkcji surowców rolnych. Osiągnięcie 
tego celu jest możliwe jedynie przy wdrożeniu uporządkowanego sposobu postępowania opartego na 
dobrych praktykach. Dlatego dobre praktyki są zalecane także w rolnictwie, jako dobre praktyki rolni-
cze (GAP - Good Manufacturing Practices), które są zbiorem dobrych praktyk o wielu zastosowaniach. 
Oprócz produkcji i pozyskiwania surowców żywnościowych obejmują także elementy związane z ochro-
ną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Wymagania	dotyczące	bezpieczeństwa

Przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży żywności rol-
nicy są zobowiązani w zakresie wymagań bezpieczeństwa 
żywności i wymagań higienicznych do spełniania przede 
wszystkim wymagań istniejących już rozporządzeń. Zapi-
sy tych rozporządzeń obowiązują wprost i nie wymagają 
wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Biorąc pod 
uwagę zakres prowadzonej działalności, jej specyfikę po-
winny być one stosowane w sposób elastyczny. 
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Odpowiedzialność

Prowadzący produkcję i sprzedaż żywności producent, w tym rolnik ponosi odpowiedzialność za pro-
dukowaną i sprzedawaną przez siebie żywność. Jest to zgodne z generalną zasadą prawa żywnościo-
wego Unii Europejskiej, że żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia 
i życia człowieka, a odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca. Wynika to z art. 
14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Podstawowe zasady prawa żywnościowego w kontekście bezpieczeństwa żywności dotyczą:
– bezwzględnego zakazu wprowadzania do obrotu żywności, która nie nadaje się do spożycia przez 

ludzi ze względu na zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne lub fizyczne;
– higienicznych warunków produkcji;
– identyfikowalności produktu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, konieczne jest monitorowanie wszystkich aspektów 
łańcucha produkcji żywności począwszy od produkcji surowca w gospodarstwie, produkcji pasz, aż do 
sprzedaży lub dostawy żywności do konsumenta, ponieważ każdy element procesu produkcyjnego 
może mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo żywności. 

Każda żywność niespełniająca wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności, która jest szkodliwa dla 
zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi nie może być wprowadzana do obrotu. W przypadku, 
gdy okaże się, że wyprodukowana żywność, która jest potencjalnie niebezpieczna, została wprowadzo-
na do obrotu należy:
• poinformować o tym fakcie właściwego terenowo państwowego powiatowego lub granicznego in-

spektora sanitarnego albo powiatowego lekarza weterynarii,
• podjąć kroki w celu jej wycofania od konsumenta,
• zidentyfikować przyczynę i podjąć działania naprawcze.

Identyfikowalność żywności

Prawo żywnościowe reguluje również kwestie dotyczące systemu identyfikowalności w produkcji 
podstawowej i obrocie rynkowym środków spożywczych, jako jednego z podstawowych warunków wy-
maganych do spełnienia przez producentów żywności. Obligatoryjność wymagań dotyczących identy-
fikowalności (ang. traceability) wynika z art. 18 rozporządzenia nr 178/2002, w którym podkreśla się 
znaczenie zapewnienia możliwości śledzenia żywności, paszy, zwierząt hodowlanych oraz substancji 
dodawanych do żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Możliwość 
prześledzenia wstecz drogi od wyrobu gotowego do pochodzenia surowców uznana jest za niezbędny 
wymóg w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony intere-
sów konsumentów. W przypadku produktów pochodzących z produkcji podstawowej, szkodliwość dla 
zdrowia może być spowodowana przez pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, nawozów, 
środków farmakologicznych lub też przez zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Taki surowiec lub produkt 
nosi znamiona żywności niebezpiecznej, ponieważ może mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumen-
ta lub nie nadawać się do spożycia. 

Identyfikowalność produktu – rozumiana jest jako możliwość:
– śledzenia pochodzenia, 
– lokalizowania i rozpoznawania produktu lub partii produkcyjnej na wszystkich etapach produkcji, 

przetwórstwa i dystrybucji,
– prowadzenia i przechowywania dokumentacji lub innych danych umożliwiających identyfikacje pod-

miotów, które dostarczyły i którym dostarczono: surowce lub inne komponenty do produkcji żywno-
ści lub gotowe środki spożywcze w celu wprowadzenia do obrotu (zasada:”jeden krok do tyłu i jeden 
krok do przodu”).
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Identyfikacja pochodzenia żywności w szczególności ułatwia wycofywanie żywności z obrotu oraz 
umożliwia konsumentom otrzymanie określonej oraz dokładnej informacji dotyczącej produktów do-
tkniętych wadami, ma na celu zapewnić możliwość odtworzenia wszystkich informacji o żywności, aby 
sprawnie przeprowadzić:
– precyzyjne wycofanie lub odzyskanie żywności, dostarczenie właściwej informacji konsumentom jak 

i przedsiębiorstwom działającym na rynku spożywczym, 
– ocenę ryzyka przez właściwe władze nadzorujące.

Możliwość identyfikowalności produktu, zapewnia prowadzenie dokumentacji obejmującej środki 
produkcji wchodzące do gospodarstwa, zakładu (rodzaj, ilość, data, dostawca), oraz dokumentacji pro-
duktu opuszczającego gospodarstwo, zakład (rodzaj, ilość, data, odbiorca). 

W tym celu należy przechowywać informacje dotyczące:
• nazwy i adresu dostawców/producentów danego surowca, 
• dostarczonego produktu (np. nazwa, data przydatności do spożycia, numer partii),
• terminu dostawy/zakupu. 

W celu spełnienia tego obowiązku wystarczające jest przechowywanie: faktur, rachunków lub in-
nych dokumentów, które dostawca/producent/sklep dołącza do swoich towarów. Dokumenty te należy 
przechowywać, co najmniej do czasu upłynięcia terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej 
trwałości produktu oraz należy je udostępniać na żądanie organu przeprowadzającego kontrolę.

Możliwości i wymagania w zakresie przetwarzania żywności przez producenta rolnego
(wymagania sanitarne, weterynaryjne, w zakresie znakowania). 

Produkcja, w tym przetwarzanie, a także obrót żywnością co do zasady podlega harmonizacji na po-
ziomie UE. Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie produkcji i obrotu żywnością na terenie Unii 
Europejskiej są trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady:
– nr 178/2002: ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego;
– nr 852/2004: określające ogólne zasady higieny środków spożywczych;
– nr 853/2004: konkretyzujące zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Rozporządzenie: (WE) nr 852/2004 nie ma zastosowania do m.in:
– produkcji podstawowej na własny domowy użytek;
– domowego przygotowywania, przetwarzania lub składowania żywności na własny domowy użytek;
– dostaw bezpośrednich, dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta 

końcowego lub do lokalnego zakładu handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta 
końcowego ale w tym zakresie.

Z postanowień rozporządzenia nr 853/2004 wyłączona jest działalność obejmująca min.
– handel detaliczny polegający na bezpośrednim zaopatrywaniu konsumenta końcowego w żywność pocho-

dzenia zwierzęcego ze swojego gospodarstwa;
– przechowywania i transportu żywności z zakładów detalicznych do innych zakładów (za wyjątkiem szcze-

gólnych wymagań dotyczące temperatury określonych w załączniku III do ww. rozporządzenia);
– handel detaliczny polegający na bezpośrednim zaopatrywaniu innego zakładu detalicznego, jeśli wspo-

mniana druga działalność jest uznawana za marginalną, lokalną lub ograniczoną zgodnie z prawodaw-
stwem krajowym.

Wymieniony zakres wyłączeń z przepisów prawa wspólnotowego państwa członkowskie mogą regu-
lować przepisami prawa krajowego. 

Do 2017 roku rolnicy produkujący żywność mogli ją sprzedawać w ramach następujących rodzajów 
działalności:
– dostawy bezpośrednie produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego – tj. zbóż, owoców, 

warzyw, ziół, grzybów uprawnych, pochodzących wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producen-
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tów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej oraz innych surow-
ców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, a także ww. środków spo-
żywczych w postaci kiszonej lub suszonej. Zasady prowadzenia tej sprzedaży określa rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych 
(Dz.U. Nr 112, poz. 774);

– sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – tj. mleka surowego, śmietany surowej, 
jaj, produktów pszczelich nieprzetworzonych, produktów rybołówstwa nieprzetworzonych lub pod-
danych uśmierceniu lub niektórym rodzajom obróbki, żywych ślimaków lądowych, tusz i podrobów 
z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, tusz i podrobów zwierząt łow-
nych. Wymagania higieniczno - sanitarne i weterynaryjne określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703);

– handel detaliczny – każdego rodzaju żywność, zarówno pochodzenia niezwierzęcego, zwierzęcego, jak 
i żywność złożona, tj. zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i zwie-
rzęcego. W ramach handlu detalicznego możliwa jest produkcja, w tym przetwarzanie żywności, i jej 
sprzedaż wyłącznie konsumentom końcowym. Wymagania higieniczno-sanitarne dla tego typu dzia-
łalności określają przepisy Unii Europejskiej, w tym w szczególności rozporządzenie (WE) nr 852/2004;

– działalność marginalna, lokalna i ograniczona – produkcja i sprzedaż obrobionych lub przetworzo-
nych produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak: produkty mleczne, produkty rybołówstwa, su-
rowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty mięsne, jak również możliwość prowadzenia rozbioru 
i sprzedaży świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego, 
świeżego mięsa zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych. 
Warunki prowadzenia tej działalności definiuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokal-
nej i ograniczonej (Dz.U. poz. 451).

– zakłady zatwierdzone - produkcja i sprzedaż przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego 
i roślinnego.

Działalność przetwarzania żywności w małej skali rolnicy mogą prowadzić obecnie w ramach działal-
ności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Rolnik posiadający zarejestrowaną działalność marginalną, lokalną i ograniczoną może produkować 
i sprzedawać m.in. produkty mleczne, przetworzone produkty rybołówstwa, surowe wyroby mięsne, 
mięso mielone, produkty mięsne, produkty jajeczne z gotowanych jaj, gotowe posiłki (potrawy). Możliwy 
jest również rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskie-
go, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach 
fermowych. Produkty wytwarzane w ramach działalności mogą być sprzedawane konsumentowi końco-
wemu oraz do innych zakładów prowadzących handel detaliczny np. sklepów detalicznych, restauracji 
czy stołówek. Prowadzenie dostaw w przypadku tego rodzaju działalności ma charakter obligatoryjny. 
Sprzedaż konsumentom końcowym nie jest ograniczona ilościowo i może odbywać się, np. w miejscu 
sprzedaży przylegającym do miejsca produkcji, z obiektów ruchomych m.in. ze środków transportu, ru-
chomych punków sprzedaży. Natomiast wielkość dostaw do innych zakładów prowadzących handel 
detaliczny tj. do miejsc usytuowanych na stałe poza posesją, na której znajduje się budynek, w którym 
odbywa się produkcja żywności, jest ograniczona ilościowo i obowiązują limity dostaw. Miejsca sprze-
daży wyprodukowanej żywności oraz zakłady prowadzące handel detaliczny, do których następuje do-
stawa produktów muszą znajdować się na obszarze jednego województwa, na obszarze sąsiadujących 
z nim powiatów, w odniesieniu do zakładu, w którym prowadzona jest produkcja lub na obszarach miast 
stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położonych w województwach sąsiadują-
cych z województwem, w którym prowadzona jest produkcja tych produktów. Wymienione ogranicze-
nia dotyczące obszaru prowadzenia działalności nie dotyczą prowadzenia sprzedaży podczas wystaw, 
festynów, kiermaszy oraz targów służących promocji tych produktów.

W przypadku gdy zakład prowadzi więcej niż jedną z możliwych rodzajów działalności, np. przetwór-
stwo mleka i mięsa limity dostaw poszczególnych rodzajów produktów nie podlegają sumowaniu. Suro-
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wiec do produkcji może pochodzić z własnego gospodarstwa rolnika uruchamiającego zakład, od innego 
producenta lub z gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona działalność w zakresie np. produkcji 
mleka surowego lub surowej śmietany, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. 

Gospodarstwo, podmiot, który zamierza uruchomić działalność przetwórstwa w ramach MLO może 
tą działalność rozpocząć w nowobudowanym obiekcie lub modernizowanym, adaptowanym i przy-
stosowanym do prowadzenia przetwórstwa żywności. W każdym z tych przypadku przed uzyska-
niem stosownych pozwoleń na budowę, rozbudowę, zmianę sposobu użytkowania obiektu należy 
sporządzić projekt technologiczny zakładu, w którym będzie się odbywała produkcja. Sporządzony 
projekt należy przesłać wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie powiatowemu lekarzowi weterynarii 
właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności. Powiatowy lekarz wetery-
narii dokonuje oceny złożonego wniosku pod względem jego zgodności w zakresie wymagań prawa 
weterynaryjnego. 

 
Wymagania, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu przetwórstwa mleka zostały 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wy-
magań, jakim powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność 
w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. W przypadku działalności marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej wymagana jest uproszczona wersja projektu technologicznego. Po ocenie lekarza wete-
rynarii projekt technologiczny zakładu, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu 
zostaje zatwierdzony, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępo-
wania w tej sprawie lub zgłasza uwagi. Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt 
technologiczny, przeprowadzeniu inwestycji budowlanej, wyposażeniu zakładu w terminie co najmniej 
30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, podmiot musi złożyć pisemny wniosek o wpis 
do rejestru zakładów do powiatowego lekarza weterynarii, który nadaje zakładowi weterynaryjny nu-
mer identyfikacyjny i wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu danego zakładu do rejestru za-
kładów. Rozpoczęcie prowadzenia działalności powinno nastąpić po otrzymaniu od powiatowego leka-
rza weterynarii ww. decyzji. 

Wymogi higieniczne i weterynaryjne dla zakładów zajmujących się produkcją produktów zostały okre-
ślone w przepisach prawa żywnościowego na poziomie Unii Europejskiej. Do działalności marginalnej, 
lokalnej i ograniczonej stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, 
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

Podstawowe wymagania GMP/GHP podane są w ogólnych zasadach higieny dla zakładów produku-
jących środki spożywcze i obejmują:
– utrzymanie czystości i porządku otoczenia zakładu,
– produkcję wstępną,
– projektowanie zakładu, instalacje i wyposażenie,
– sanitarną kontrolę procesów produkcyjnych,
– bieżącą obsługę stanu sanitarnego zakładu,
– higienę osobistą,
– sanitarne warunki transportu.

Producenci działający w zakładach MLO korzystają z uproszczonych procedur i nie muszą wdrażać 
pełnego systemu HACCP. Zakład na etapie rozpoczynania działalności powinien mieć opracowaną do-
kumentację GMP/GHP stosownie do specyfiki, skali i prowadzonych procesów technologicznych pod-
czas produkcji żywności.

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. poz. 1961), która wprowadziła nową 
formę sprzedaży produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników - działalność rolniczego 
handlu detalicznego. 
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Definicja określająca ten nowy rodzaj działalności - rolniczy handel detaliczny, odwołuje się do defini-
cji handlu detalicznego, określonej w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. 

Uszczegóławiając definicję dla polskich producentów - „rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny 
w rozumieniu art.3 ust.7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, 
o którym mowa w art.3 ust 18 rozporządzenia nr 178/2002 żywności pochodzącej w całości lub części 
z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym” – tak definiuje ten 
nowy rodzaj działalności ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia art.3, 
ust.3, pkt 29b. 

Nadzór nad właściwą jakością zdrowotną, bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego 
i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pocho-
dzenia zwierzęcego powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej, a nadzór nad żywnością pochodzenia 
niezwierzęcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego po-
został w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ustawa wprowadziła dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, jedynie obowiązek re-
jestracji we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej. Podmioty 
rozpoczynające prowadzenie tej działalności nie będą podlegać również obowiązkowi sporządzenia pro-
jektu technologicznego w celu uruchamiania działalności. 

Kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym 
handlu detalicznym powierzono Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych. Nadzór 
nad jakością handlową, obejmuje cechy organoleptyczne, parametry fizykochemiczne, spełnienie wyma-
gań zadeklarowanych na etykiecie przez producenta oraz warunki składowania i transportu żywności. 

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie wprowadziła dla rolników prowadzących działal-
ność rolniczego handlu detalicznego ograniczeń terytorialnych w zakresie zbywania żywności. Należy 
jednak pamiętać o ograniczeniach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Jeżeli rolnik chce korzystać z ulg podatkowych określonych tą ustawą dla działalności może prowadzić 
sprzedaż produktów wyłącznie w miejscach:
– w których produkty zostały wytworzone (np. w gospodarstwie) lub 
– przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko);

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa w sposób ogólny skalę produkowanej żywno-
ści w ramach tej działalności. Zamiarem ustawodawcy było stworzenie możliwości produkcji i zbywania 
żywności w skali nie przemysłowej. Maksymalne ilości żywności, którą rocznie będzie mógł zbywać 
rolnik/podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny określono w rozporządzeniu z 16 grudnia 2016r. 
w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu 
i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159). Limity ilościowe dla poszczególnych grup produktów 
zostały wyliczone na podstawie danych, tj. średnich plonów, średnich cen, szacunkowej produkcji. Ilości 
maksymalne określono w załącznikach do rozporządzenia oddzielnie dla: surowców pochodzenia nie-
zwierzęcego, żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce, zawierającej jednocześnie środki 
pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, surowców pochodzenia zwierzęce-
go, produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce. Do limitów ilościowych żywności zbywa-
nej w ramach rolniczego handlu detalicznego wliczana jest także ilość żywności zbywanej z udziałem 
pośrednika. 

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny w zakresie wymagań higienicznych obowiązują wy-
magania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. W przypadku, gdy 
produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych, jako prywatne domy miesz-
kalne, przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej, producenta 
obowiązują uproszczone wymagania higieniczne określone w załączniku II w rozdziale III ww. rozporzą-
dzenia zamiast wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w załączniku II w rozdziale I i II. Są to 
wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń (duże namioty, stragany, ruchome 
punkty sprzedaży), pomieszczeń używanych głównie, jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regular-
nie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu i automatów ulicznych. Powyższe prze-
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pisy zostały określone, jako obowiązujące rolników, którzy wykorzystują prywatne domy mieszkalne do 
przetwórstwa surowców roślinnych, zwierzęcych pochodzących w całości lub części z własnej uprawy, 
chowu lub hodowli w celu ich sprzedaży. Wymogi higieniczne będą weryfikowane przez służby nadzo-
ru według kryteriów bezpieczeństwa żywności i oceny ryzyka. Kwestie wymagań higienicznych każdy 
podmiot powinien przeanalizować indywidualnie mając na uwadze, że:
– nie każdy rodzaj żywności ze względu na ryzyko, jakie ze sobą niesie, może być wytwarzany w warun-

kach kuchni domowych,
– nie każde warunki kuchni domowej pozwalają na wytworzenie każdego rodzaju środków spożywczych.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników wprowadza także preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących rolniczy han-
del detaliczny. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy 
produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych 
uzyskiwanych w ramach prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej i produktów opodatkowa-
nych podatkiem akcyzowym, zakwalifikowano do przychodów z innych źródeł. Przechody ze sprzedaży 
żywności przetworzonej w ramach tej działalności do kwoty 20 000 zł rocznie w ilościach nieprze-
kraczających maksymalnych limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, są zwolnione przedmiotowo z podatku do-
chodowego.

Aby rolnik mógł skorzystać z preferencji podatkowych musi spełnić określone ustawą warunki pro-
wadzenia sprzedaży:
– sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiada-

jących osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie działal-
ności gospodarczej;

– przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu 
osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym 
charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym rów-
nież rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży 
podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego;

– sprzedaż odbywa się wyłącznie: w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, lub w miej-
scach przeznaczonych do prowadzenia handlu np. targowiska;

– ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, uży-
tych do produkcji danego produktu stanowi, co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody;

– prowadzona jest ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych odrębnie za każdy rok 
podatkowy.

Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje 
i soki wytworzone z surowców pochodzących w własnej uprawy.

Ewidencja sprzedaży przetworzonych przez rolników produktów roślinnych i zwierzęcych za rok po-
datkowy musi zawierać, co najmniej:
– numer kolejnego wpisu,
– datę uzyskania przychodu,
– kwotę przychodu,
– przychód narastająco od początku roku,
– ilość i rodzaj przetworzonych produktów.

Dzienne przychody należy ewidencjonować w dniu sprzedaży. 

Jednocześnie wprowadzone zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne umożliwiają rolnikom sprzedającym przetworzone 
przez siebie produkty rolne w kwocie przekraczającej 20 000 zł korzystanie z ryczałtowej formy opo-
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datkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu tej sprzedaży. Ryczałt wynosi 2% uzyskanych przycho-
dów. Korzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowanie jest limitowane do wysokości 250 tys. euro 
rocznie, co oznacza, że wybór opodatkowania ryczałtem jest możliwy jeżeli przychody z takiej sprzedaży 
w poprzednim roku nie przekroczyły tego limitu. O wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych ze sprzedaży przetworzonych przez siebie produktów rolnych rolnik musi 
poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rolnika, 
nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Rolnicy rozpoczynający działalność przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego mogą prowadzić 
tą działalność w oparciu o opracowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną „Wytyczne Dobrej Praktyki 
Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domo-
wych” z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu de-
talicznego. Wytyczne mogą być również stosowane przez rolników prowadzących działalność w ramach 
rolniczego handlu detalicznego. Dokument obejmuje zakres wymagań przy produkcji żywności z wyko-
rzystaniem surowców roślinnych pochodzących z własnych upraw (pola, ogrodu). Dotyczą one procesu 
produkcji/ przetwarzania żywności, który odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodar-
stwa domowego w kuchni domowej z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu. Wytyczne te nie 
stanowią prawa, a są jedynie materiałem pomocniczym we wdrożeniu podstawowych zasad higieny i bez-
pieczeństwa żywności w procesie produkcji żywności. Wymagania higieniczne dla tego typu działalności 
określone są w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Pojęcie warunków domowych 
oznacza możliwość wytworzenia takiej ilości żywności, którą można wyprodukować z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa żywności i higieny w kuchni domowej z wykorzystaniem sprzętu i artykułów gospodar-
stwa domowego. Dotyczą produkcji żywności, która stanowi potencjalnie niskie ryzyko zagrożenia dla 
zdrowia. Żywność o potencjalnie niskim ryzyku to produkty, w przypadku których istnieje małe ryzyko 
rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych i/lub produkty poddane obróbce cieplnej. Zaliczono do niej 
min. produkty: makaron bezjajeczny, dżemy, marmolady, powidła, kompoty, przeciery warzywne poddane 
obróbce termicznej, zagęszczone syropy owocowe poddane obróbce termicznej, soki pasteryzowane, pro-
dukty marynowane o wydłużonym okresie przydatności do spożycia, z wyjątkiem przetworów z grzybów 
dzikorosnących, cukierki, chleb i bułki bez dodatku jaj, mleka i jego przetworów, mięsa i jego przetworów.

Podmiot rozpoczynający działalność w zakresie produkcji żywności w kuchni domowej zobowiąza-
ny jest do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez organ Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej - terenowo właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora 
sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
Zatwierdzenie dokonywane jest na podstawie kontroli przez pracownika terenowo właściwej stacji sa-
nitarno-epidemiologicznej. 

Żywność produkowana i wprowadzana do obrotu rynkowego przez rolników objęta jest monitorin-
giem prowadzonym przez Inspekcję Weterynaryjną i Sanitarną w zakresie obecności substancji niedo-
zwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwór-
czych. Rozporządzenie 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków 
spożywczych wraz z nowelizacją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1441/2007 nakłada na producenta 
obowiązek spełnienia określonych wymagań mikrobiologicznych dla produkowanej żywności. Dlatego 
też zakłady sektora spożywczego na każdym etapie produkcji, przetwarzania i obrotu powinny podej-
mować działania w celu zapewnienia:
– kryteriów higienicznych podczas transportu, składowania i przetwarzania surowców oraz produktów 

żywnościowych;
– kryteriów bezpieczeństwa żywności w ciągu całego okresu trwałości produktu, w odpowiednich wa-

runkach dystrybucji i przechowywania. 

Producent ma obowiązek prowadzenia badań laboratoryjnych żywności w zakresie zachowania 
zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych środków spożywczych. Częstotliwość badań determinuje skala 
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produkcji oraz analiza ryzyka przy produkcji żywności powinna być ustalana ze służbami nadzorujący-
mi indywidualnie w zależności od rodzaju produkowanej żywności, zastosowanej technologii produkcji 
i skali działalności. Rozporządzenie określa dwa rodzaje kryteriów mikrobiologicznych określających mi-
nimalne wymagania dla żywności i warunków higieny jej wytwarzania:
– „kryterium bezpieczeństwa żywności” dotyczące poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych po-

zwalających na akceptację produktu lub partii produktu przeznaczonego do obrotu lub znajdujących 
się w obrocie,

– „kryterium higieny procesu” wymaganie określające wskaźnikową wartość zanieczyszczenia mikro-
biologicznego pozwalające na akceptację funkcjonującego procesu produkcyjnego, przekroczenie, 
którego wymaga działań korygujących. 

Wymienione kryteria mikrobiologiczne żywności stanowią podstawę akceptacji produktu na podsta-
wie oznaczonej liczby wybranych drobnoustrojów, ich obecności lub nieobecności, bądź też obecności 
ich toksyn lub metabolitów. Producent żywności zobowiązany jest do analizowania wyników po prze-
prowadzonych badaniach. W przypadku niezadowalających wyników należy pojąć odpowiednie działa-
nia w celu opanowania sytuacji i niedopuszczenia do wystąpienia ryzyka mikrobiologicznego.

Każdy podmiot/rolnik, który produkuje i sprzedaje żywność powinien ją oznakować zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w przepisach. W zależności od tego czy produkt będzie sprzedawany w opakowa-
niu czy bez (luzem) obowiązują inne przepisy i w oznakowaniu należy umieścić inne dane:
– dla produktów opakowanych należy uwzględnić wymagania zawarte m. in. w art. 9 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011;
– dla produktów bez opakowania (sprzedawanych luzem lub pakowanych w momencie sprzedaży po 

przygotowaniu porcji na życzenie klienta) należy uwzględnić wymagania zawarte m. in. w § 19 rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszcze-
gólnych rodzajów środków spożywczych.

Wymagania	ogólne	w	zakresie	znakowania	żywności:

1. Żywność, która jest wyprodukowana i wprowadzana do obrotu rynkowego musi być oznakowana, co 
najmniej w języku polskim.

2. Informacje, które umieszcza producent na etykiecie muszą być prawdziwe, łatwe do zrozumienia i ja-
sne dla konsumenta – jeśli etykieta nie będzie drukowana tylko wypisana ręcznie należy zadbać o czy-
telność tekstu i jego nieusuwalność.

3. Jeśli do produkcji wędlin używane są osłonki, które nie są jadalne producent podaje tę informację na 
etykiecie w pobliżu nazwy wyrobu, aby była dobrze widoczna dla konsumenta;

4. Informacje, które umieszcza producent na etykiecie nie mogą wprowadzać w błąd:
5. Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być czytelne, napisane przy użyciu czcionki o wysokości 

min. 1,2 mm – dotyczy to małych liter, np. w, a, c, n itp. – pozostałe powinny być proporcjonalnie większe.
6. Oprócz informacji obowiązkowych, które muszą znaleźć się na etykiecie można umieścić inne informa-

cje o produkcie – muszą być one zgodne z prawdą i nie mogą przysłonić informacji obowiązkowych:
7. Na etykiecie żywności zbywanej w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego nie ma obo-

wiązku umieszczania informacji o wartości odżywczej produktu. 

Obowiązkowe informacje na etykiecie dla żywności pakowanej w opakowania jednostkowe:
1. nazwa produktu, 
2. wykaz składników, 
3. ilość netto,
4. ilość składnika lub składników,
5. data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, 
6. warunki przechowywania lub użycia,
7. dane podmiotu działającego na rynku – dane: imię i nazwisko (lub nazwę), 
8. kraj lub miejsce pochodzenia: na etykiecie: miodu, świeżego mięsa, świeżych owoców i warzyw; w po-

zostałych wyrobach podanie kraju pochodzenia nie jest obowiązkowe,
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9. dobrowolne znakowanie na etykiecie wyrobu „Produkt polski” jeśli:
– wszystkie składniki, których użyto pochodzą z Polski;
– użyto składniki pochodzące spoza Polski - pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 25% produk-

tu i nie można ich zastąpić tymi dostępnymi w Polsce – ciasto z kokosem może być „Produktem 
polskim” jeśli wsad kokosowy będzie stanowił do 25%.

Znakowanie	żywności	bez	opakowań

Szczegółowe dane na temat znakowania żywności nieopakowanej określa §19 rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 
środków spożywczych. W przypadku produktów sprzedawanych bez opakowań lub pakowanych na 
życzenie konsumenta miejscem prezentacji informacji o danym środku spożywczym będzie wywieszka 
w miejscu jego sprzedaży lub inny nośnik informacji dostępny bezpośrednio konsumentowi. Informacje, 
które muszą być podane do wiadomości konsumenta zgodnie z ww. rozporządzeniem to:
1. Nazwa produktu, który sprzedajemy – stosujemy zasady jak przy produkcie opakowanym.
2. Wykaz składników - stosujemy zasady jak przy produkcie opakowanym.
3. Dane producenta – tak jak w przypadku żywności opakowanej należy podać dane: imię i nazwisko 

(lub nazwę) oraz adres, pod którym żywność wyprodukowano.
4. W przypadku pieczywa – podajemy masę jednostkową oraz informację „pieczywo produkowane 

z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” - gdy został zastoso-
wany taki proces technologiczny.
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Blok tematyczny:
produKcja ŻYwNości w gospodarstwie rolNYm

6.2. Kierunki technologicznego przetwarzania żywności w małym 
gospodarstwie rolnym (przetwórstwo owoców i warzyw, mięsa, 
mleka)

Opracowanie:
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski   

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Wprowadzenie

W ostatnich latach zmienił się stosunek społeczeństwa do rolników i rolnictwa. Rolnicy postrzegani 
są już nie tylko jako producenci żywności, ale również jako jeden z głównych czynników kształtujących 
środowisko, krajobraz wiejski. Oczekuje się od nich, aby dbali o zwierzęta, chronili środowisko, poprzez 
stosowanie metod agrarnych nienaruszających równowagi środowiska, a także produkowali tradycyjne 
produkty żywnościowe. Takie podejście jest szczególnie ważne w kraju rolniczym, jakim jest Polska, 
a szczególnie wschodnie województwa, gdzie warunki strukturalne, środowiskowe, społeczne i histo-
ryczne sprzyjają rozwojowi i stosowaniu tradycyjnych metod produkcji.

Żywność, niezależnie od jej pochodzenia (roślinnego lub zwierzęcego), stopnia przetworzenia (su-
rowce, półprodukty, produkty gotowe) i sposobu utrwalenia, musi być pozyskana i przechowywana 
przez krótszy lub dłuższy czas. Wynika to bądź, z wymogów procesu technologicznego (magazynowanie 
międzyoperacyjne) lub wiąże się to z fizjologicznymi cechami człowieka, który wymaga ciągłej dosta-
wy pokarmów i nie może odżywiać się „na zapas”. Stąd konieczność magazynowania i zabezpieczania 
żywności w taki sposób, aby w odpowiednim momencie mogła być włączona w proces produkcyjny lub 
spożyta przez człowieka. Jednym z podstawowych wyróżników jakości żywności jest jej stan mikrobio-
logiczny. Ze względów zdrowotnych, z powodu możliwości wystąpienia zatruć i zakażeń pokarmowych, 
jakość mikrobiologiczna ma znaczenie podstawowe. Żywność jest bowiem zawsze zakażona mikrobiolo-
gicznie przez organizmy żyjące w niej naturalnie lub dostające się z otoczenia, np. w wyniku poddawania 
jej zabiegom przetwórczym. Istnieją dwa zagrożenia związane z obecnością mikroorganizmów. Organi-
zmy saprofityczne, jeśli rozwiną się w dużej liczbie, powodują pogorszenie cech smakowych i zapacho-
wych, a w końcu całkowite zepsucie przetworów. Z kolei organizmy chorobotwórcze mogą wywoływać 
zatrucia pokarmowe, groźne dla zdrowia lub życia człowieka. Najczęstszymi przyczynami zatruć pokar-
mowych o podłożu mikrobiologicznym są: zanieczyszczenie surowca; uszkodzenia opakowań; zakaże-
nia krzyżowe; przetrzymywanie produktów w warunkach niedostatecznego chłodzenia; niedostateczna 
obróbka cieplna; niedostateczna higiena produkcji; spożywanie żywności o wątpliwym pochodzeniu. 

Głównym problemem u większości przyszłych producentów żywności, będzie adaptacja istniejących 
pomieszczeń wykorzystywanych wcześniej do innych celów. Pod uwagę należy brać wielkość produkcji, 
jej rodzaj i możliwości chłodniczo – przechowalnicze, a także przyszłe możliwości rozwoju. Pierwszym 
krokiem jest adaptacja pomieszczeń czy jednego pomieszczenia i propozycja rozmieszczenia w nim pro-
dukcji. W przetwórstwie wymagane są odpowiednie warunki dla poszczególnych operacji technolo-
gicznych. Do nich możemy zaliczyć: pomieszczenia czy urządzenia chłodnicze z możliwością rejestracji 
temperatury. Urządzenia do procesu produkcyjnego o różnej wielkości przetwarzania są powszechnie 
dostępne na rynku. Przygotowując produkcję przetwórczą przy gospodarstwie należy przygotować wa-
runki procesu technologicznego. Powinno przedstawić się również komunikację, ciągi technologiczne 
i produkcyjne oraz czasową realizację niektórych etapów procesu. Małe przetwórstwo oznacza prze-
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twarzanie surowców rolnych wytworzonych w gospodarstwach na produkty o dużej wartości dodanej. 
Utworzenie i uruchomienie „małego przetwórstwa” powinno odbywać się etapami poprzez oddawanie 
do użytku kolejnych modułów procesu. Podstawowe wymagania higieniczne i sanitarne przetwórstwa 
zostały przedstawione w części dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 

Przechowywana żywność podlega przemianom mikrobiologicznym, biochemicznym, chemicznym i fi-
zycznym. Przemiany te po pewnym czasie prowadzą do zmniejszenia jej wartości odżywczej, zdrowot-
nej i organoleptycznej. Produkty żywnościowe mają ograniczoną trwałość, która zależy od składu che-
micznego produktu, obecnej w nim mikroflory oraz ewentualnej ich aktywności życiowej. Stąd warunki 
i przebieg procesu magazynowania żywności ma duże znaczenie. Na szybkość przebiegu przemian oraz 
na trwałość surowców i produktów spożywczych istotny wpływ mają czynniki środowiskowe w jakich 
są one magazynowane, takie jak temperatura, wilgotność, tlen atmosferyczny oraz gazy otaczające 
przechowywany produkt czy dostęp światła.

Podstawowym składnikiem większości produktów żywnościowych jest woda, występująca w postaci 
wolnej, zaadsorbowanej na powierzchni makrocząstek oraz hydratacyjnej. Woda, będąc rozpuszczalni-
kiem wielu składników, stanowi środowisko reakcji enzymatycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. 
Stosunki wodne w produkcie określa aktywność wody. Większa zawartość wody zwiększa szybkość 
przebiegu reakcji chemicznych (zmniejsza lepkość środowiska, ułatwia ruch cząsteczek, rozpuszcza ka-
talizatory, zwiększa powierzchnię reakcji), a także intensyfikuje rozwój drobnoustrojów. 

Dlatego wilgotność względna powietrza otaczającego przechowywany produkt ma wpływ na jego 
trwałość, w zależności od rodzaju produktu i stosowanego opakowania (lub jego braku). W większości 
przypadków zbyt duża wilgotność względna środowiska (powyżej 70-80%) powoduje chłonięcie wody 
przez produkt w wyniku ustalania się wilgotności równowagowej i przyspieszony rozwój mikroorgani-
zmów. Opakowania hermetyczne, np. puszki metalowe, chronią produkt przed chłonięciem wilgoci, są 
natomiast narażone na korozję. 

Tlen atmosferyczny, zarówno z powietrza otaczającego produkt, jak i znajdującego się wewnątrz opa-
kowania w bezpośrednim kontakcie z produktem, przyśpiesza reakcje utleniania, w pierwszej kolejności 
tłuszcz. Dlatego coraz częściej stosuje się w przechowalnictwie różnych surowców atmosferę regulowa-
ną, o mniejszej ilości tlenu, natomiast zwiększonej zawartości azotu. 

Temperatura jest czynnikiem środowiskowym, który w istotny sposób wpływa na trwałość produktów, 
zarówno opakowanych, jak i przechowywanych luzem. Dlatego decydujące znaczenie dla trwałości prze-
chowywanej żywności ma obniżenie temperatury. W przechowalnictwie chłodniczym (w temperaturach 
dodatnich) stosuje się zakres użytecznych temperatur między 13°C a 0°C, bez przekraczania temperatury 
krioskopowej (zamarzania). Trwałość produktów podczas przechowywania wzrasta wielokrotnie w wyniku 
zastosowania temperatur zamrażalniczych, od -18°C do -30°C, co jest związane ze zmianą stanu skupienia 
wody (powstaniem struktury kryształów lodu) i w wyniku tego ze znacznym obniżeniem aktywności wody. 

Owoce i warzywa

Owoce należą do artykułów wysoko cenionych przez dietetyków i żywieniowców. Są one bowiem 
źródłem wielu witamin i związków mineralnych oraz błonnika. Ze względu na sezonowość zbioru kra-
jowych owoców istnieje potrzeba ich utrwalania i przetwarzania. Przetwórstwo owocowo-warzywne 
może być realizowane w różnych kierunkach, które zależą od pory roku i dostępu bazy surowcowej. Do 
powszechnie stosowanych metod przetwarzania i utrwalania przetworów owocowych i warzywnych 
możemy zaliczyć: obróbkę cieplną, zamrażanie, suszenie, kwaszenie, marynowanie solenie.

Podczas obróbki cieplnej, najczęściej poprzez pasteryzację, rozumiemy poddawanie w różnej postaci 
surowca działaniu ciepła w bardzo różnym zakresie temperatur. Zależy to od rodzaju i jakości surowca 
oraz przewidywanego czasu przechowywania. Pasteryzacja hamuje procesy enzymatyczne i procesy 
życiowe wegetatywnych form drobnoustrojów.
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Mrożone owoce i warzywa są to owoce lub warzywa całe lub zdrobnione, przetarte lub homogenizo-
wane utrwalone przez zamrożenie w temp. co najmniej -18°C. Zamrażanie żywności, nie tylko owoców 
i warzyw, staje się bardzo powszechną formą jej utrwalania. Utrwalone w ten sposób surowce zacho-
wują w dużym stopniu swoją wartość odżywczą, także wygląd, kształt, barwę typową dla produktu 
świeżego, zachowują również charakterystyczne cechy sensoryczne. Mrożenie jako metoda utrwalania, 
mimo dużych zalet jest metodą kosztowną, gdyż wymaga zapewnienia łańcucha chłodniczego, od mo-
mentu wyprodukowania, poprzez składowanie, obrót, a także u konsumenta. W chłodziarce domowej, 
w zamrażalniku w temp. -18°C można mrożonki przechowywać do dwóch tygodni, a w komorze chło-
dzącej kilka godzin. Rozmrożonych produktów nie można jeszcze raz zamrażać. Suszenie jest tradycyjną 
metodą utrwalania owoców i warzyw. Polega ona na obniżeniu zawartości wody, co hamuje procesy 
enzymatyczne i procesy życiowe drobnoustrojów. Maksymalna zawartość wody w suchych warzywach 
może wynosić nie więcej niż 12%, a dla groszku zielonego tylko 10%. Wyższa zawartość wody jest do-
puszczalna jedynie w suszonych owocach, w których może wynosić 12-20%. Jest to związane z wyższą 
zawartością cukrów i kwasów organicznych, które wpływają na trwałość owoców. W czasie suszenia 
owoców i warzyw zachodzą reakcje nieenzymatycznego brązowienia surowców. Z owoców suszy się 
m.in. jabłka, gruszki, śliwki, a także owoce leśne, z warzyw zaś warzywa przyprawowe, a także cebu-
lę, marchew, groszek, itp. W wyniku suszenia obniża się wartość witaminowa. Kwaszenie warzyw jest 
oparte na procesie fermentacji mlekowej, w wyniku której część cukrów zawartych w warzywach prze-
kształca się w kwas mlekowy, co stwarza niekorzystne warunki do rozwoju drobnoustrojów gnilnych, 
a jednocześnie nadaje utrwalonym surowcom charakterystyczne, cenione przez konsumentów właści-
wości sensoryczne. Kwaszeniu najczęściej poddaje się ogórki i kapustę. Marynowanie w tej metodzie 
czynnikiem utrwalającym jest kwas octowy, a czasami dodatkowo pasteryzacja. Marynaty przygotowuje 
się z owoców (np. gruszek, śliwek) i warzyw (ogórki-korniszony, cebula, dynia i inne). Do marynat owo-
cowych i do dyni dodaje się cukru w ilości 10-25%. Solenie jest metodą, która obecnie traci większe 
praktyczne znaczenie. Utrwalać tą metodą można warzywa, najczęściej przyprawowe. Czynnikiem kon-
serwującym jest sól w ilości 15-25%.

W przetwórstwie na małą skalę w gospodarstwach rolniczych zaleca się tzw. technologie minimal-
nego przetwarzania. Technologia minimalnego przetwarzania warzyw, owoców polega na zastoso-
waniu takich sposobów obróbki, które umożliwiają otrzymanie produktów częściowo lub całkowicie 
przygotowanych do bezpośredniego spożycia, przy jednoczesnym zachowaniu cech świeżości i na-
turalności, zbliżonych do surowców wyjściowych. Warzywa te są określane również jako lekko lub 
łagodnie przetworzone, krojone, gotowe do bezpośredniego spożycia. Nakłady inwestycyjne na uru-
chomienie produkcji są znacznie niższe niż w przypadku przetwórstwa tradycyjnego, bowiem nie ma 
potrzeby instalacji urządzeń do utrwalania towaru w warunkach głębokiego mrożenia czy wysokiej 
temperatury. Surowiec użyty do minimalnego przetwarzania powinien być wysokiej jakości i dla takich 
gatunków, jak: sałata, szpinak, po możliwie najkrótszym czasie po zbiorze. Gatunki o dobrej trwałości 
przechowalniczej, jak marchew, kapusta głowiasta czy cebula, mogą być poddawane minimalnemu 
przetwarzaniu w dowolnym terminie po zbiorze, pod warunkiem składowania ich w optymalnych wa-
runkach temperatury i wilgotności powietrza. Zawsze surowiec wyjściowy powinien charakteryzo-
wać się optymalną dojrzałością konsumpcyjną, ponieważ tylko wówczas można zapewnić odpowiedni 
smak, zapach i teksturę produktu. Żywność tzw. gotowa do spożycia, w tym warzywa lekko przetwo-
rzone, jest produktem coraz bardziej poszukiwanym na rynku. W Polsce zainteresowanie tymi pro-
duktami również stale rośnie, a w handlu dostępne są zarówno z produkcji rodzimej, jak i z importu. 
Najczęściej spotyka się warzywa minimalnie przetworzone w postaci: krojonej sałaty, marchwi, broku-
ły, kalafiory. Mogą być mieszanki warzywne (surówki lub sałatki) – krojone lub szatkowane: marchew, 
seler, kapusta głowiasta lub pekińska, sałata, papryka, cebula, pietruszka, cykoria i inne jak warzywa 
do duszenia – krojone: fasola szparagowa, cebula, oberżyna, cukinia, pomidory, papryka, marchew, 
brukselka, brokuły, kalafiory, czy zestawy do zup – oczyszczone i obrane: marchew, pietruszka, seler, 
cebula, por i inne w zależności od rodzaju zupy. Bardzo istotnym czynnikiem jest źródło pobrania wa-
rzyw do przetwórstwa. Warzywa powinny pochodzić z gospodarstw z wdrożonymi zasadami Dobrej 
Praktyki Rolniczej (GAP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Mycie, krojenie i pakowanie powinno 
być wykonywane w obiektach z wdrożonym systemem HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty 
Kontroli).
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Mięso	i	produkty	mięsne

W większości będzie to adaptacja istniejących pomieszczeń wykorzystywanych wcześniej do innych 
celów. Podstawowym problemem jest wielkość produkcji, jej rodzaj i możliwości chłodniczo – prze-
chowalnicze. Pierwszym krokiem jest adaptacja pomieszczeń czy jednego pomieszczenia i propozycja 
rozmieszczenia w nim produkcji. W przetwórstwie wymagane są odpowiednie warunki dla poszczegól-
nych operacji technologicznych. Do nich możemy zaliczyć: pomieszczenia czy urządzenia chłodnicze 
z możliwością rejestracji temperatury. Wielkość tych pomieszczeń zależy od ilości przetwarzanych su-
rowców i otrzymanych produktów. W propozycjach rozwiązań należy przewidzieć warunki do dzielenia 
tuszy zwierzęcej (noże, tasaki, piły, stoły), które powinny być prowadzone w warunkach chłodniczych 
(do 12) a także użycia gorącej wody do ewentualnej sterylizacji narzędzi. Kolejnym ważnym elementem 
będą urządzenia technologiczne do rozdrabniania, mieszania, nadziewania, formowania i odpowiednie 
możliwości do prowadzenia tych operacji. Ważnym elementem produkcji przetwórczej jest tak zwana 
strefa ciepła, gdzie odbywa się gotowanie, wędzenie, studzenie czy inne operacje technologiczne ob-
róbki cieplnej niezbędne w przetwórstwie. Urządzenia do procesu produkcyjnego o różnej wielkości 
przetwarzania są powszechnie dostępne na rynku. Ważnym elementem procesu jest wędzarnia, która 
może być tradycyjną zbudowaną z dostępnych materiałów ceramicznych lub nowoczesnym urządze-
niem z pełną automatyką lecz jest to drogie urządzenie. Przygotowując produkcję przetwórczą przy 
gospodarstwie należy uzgodnić warunki procesu technologicznego z Powiatowym Lekarzem Wetery-
narii, a także inne elementy działania z rzeczoznawcami innych jednostek kontrolnych. Do podstawo-
wych elementów wymagających uzgodnień należy: projekt technologiczny, rozkład pracy głównych 
urządzeń, funkcje pomieszczeń. Powinno przedstawić się również komunikację i ciągi technologiczne 
i produkcyjne oraz czasową realizację niektórych etapów procesu. Podstawowe wymagania higienicz-
ne i sanitarne przetwórstwa zostały przedstawione w części dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności.

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa jest przedsięwzięciem bardzo trudnym. Wydaje się, że 
w przypadku planowania produkcji przetwórczej wyrobów mięsnych w małych gospodarstwach, nale-
ży proponować technologie, które byłyby przyjazne człowiekowi, ochronie środowiska i takiej jakości 
żywności szczególnie w zakresie cech sensorycznych i prozdrowotnych, aby była poszukiwana na rynku. 
Zwiększenie prozdrowotności produktów spożywczych w kierunku ich oddziaływania na wybrane ce-
chy organizmu (tzw. żywność funkcjonalna) jest bardzo ważnym elementem współczesnych kierunków 
rozwoju produkcji żywności. Kolejnym ważnym problemem technologii mięsa jest peklowanie. Sól do 
mięsa dodawano od dawna, głównie w celu zwiększenia trwałości przechowalniczej. Zaobserwowano, 
że pewne rodzaje soli dodawanej do mięsa, obok konserwowania, nadawały produktom specyficzny 
smak, a głównie jasno czerwoną barwę, trwałą po obróbce cieplnej. 

Charakterystyka poszczególnych grup technologicznych wędlin: 

Wędzonki – przetwory mięsne bez osłonek lub w osłonkach o zachowanej lub częściowo zachowanej 
strukturze tkankowej wyprodukowane z jednego lub kilku kawałków anatomicznych części tuszy, peklo-
wane lub solone, wędzone lub nie, suszone, surowe, parzone, pieczone.

Kiełbasy – przetwory mięsne w osłonkach naturalnych lub sztucznych wyprodukowanych z rozdrob-
nionego mięsa i tłuszczu, peklowane lub nie, solone, z dodatkiem lub nie surowców uzupełniających, 
przyprawione, wędzone lub nie, surowe, dojrzewające, parzone lub pieczone.

Wędliny podrobowe – przetwory mięsne wyprodukowane z solonych lub peklowanych podrobów, 
mięsa i tłuszczu w osłonkach naturalnych, sztucznych lub formach z dodatkiem lub bez krwi, surowców 
uzupełniających, przyprawione, parzone lub pieczone, wędzone.

Produkty blokowe – przetwory mięsne, wyprodukowane z mięsa o zachowanej lub częściowo za-
chowanej strukturze tkankowej lub rozdrobnionego tłuszczu i podrobów, peklowanych lub solonych, 
z ewentualnym dodatkiem surowców uzupełniających, przyprawione, poddane lub nie obróbce cieplnej 
w formach lub osłonach utrzymujących ich kształt. 

W produkcji przetwórczej kiełbas niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich klas mięsa drobnego, 
co pozwala uzyskać powtarzalny produkt. Ogólna charakterystyka mięsa drobnego: 
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– wieprzowe: klasa I, symbol wp.b/k I, określenie: chude, nieścięgniste; klasa IIA, symbol: wp.b/k IIA, 
określenie: średnio tłuste, nieścięgniste; klasa II B, symbol: wp.b/k IIB, określenie: tłuste, nieścięgni-
ste; klasa III, symbol: wp.b/k III, określenie: chude lub średnio chude, ścięgniste; klasa IV, symbol: 
wp.b/k IV, określenie: krwawe, ścięgna, węzły chłonne.

– wołowe : klasa I, symbol: woł.b/k I, określenie: chude, nieścięgniste; klasa II, symbol: woł.b/k II, okre-
ślenie: chude, ścięgniste; klasa III, symbol: woł.b/k III, określenie: tłuste; klasa IV, symbol: woł.b/k IV, 
określenie: krwawe, ścięgna, powięzi konsumpcyjne, węzły chłonne.

Podstawowe	procesy	technologiczne	w	przetwórstwie	mięsa

Surowce mięsne, tłuszczowe i podrobowe muszą pochodzić z tusz zwierząt rzeźnych uznanych przez 
odpowiednie jednostki kontroli urzędowej za zdatne do spożycia bez zastrzeżeń. Mięso musi odpowia-
dać odpowiednim dla danego asortymentu wymaganiom. Do produkcji wędlin stosuje się mięso chło-
dzone lub mrożone. To ostatnie jednak, często w wyniku niewłaściwego rozmrażania, wykazuje gorszą 
zdolność wchłaniania i wiązania wody i jest mniej trwałe podczas przechowywania. Szeroko praktyko-
wane jest stosowanie dodatku różnych przypraw. Stosowane do produkcji wędlin to: czosnek, cebula, 
pieprz naturalny, majeranek, kminek itp. Podstawowe etapy produkcji wędlin: 1.ocena jakości surowca; 
2. peklowanie; 3. dobór wsadu surowcowego; 4. mycie i suszenie surowców; 5. ociekanie; 6. wstępna 
obróbka termiczna; 7. rozdrabnianie; 8. kutrowanie; 9. masowanie; 10. mieszanie; 11. formowanie 
i sznurowanie; 12. napełnianie osłonek (nadziewanie); 13. osadzanie; 14. wędzenie; 15. parzenie; 
16. pieczenie; 17. studzenie; 18. chłodzenie. 

Ad.  1. Mięso i surowiec tłuszczowy do produkcji wędzonek i kiełbas pozyskujemy z rozbioru tusz wie-
przowych, wołowych i innych gatunków zwierząt. Rozbiór na elementy do produkcji wędzonek 
i mięsa drobne do produkcji kiełbas, odbywa się w warunkach chłodniczych (temperatura po-
mieszczenia do 12°C).

Ad.   2. Peklowanie suche mięsa w większych elementach i mięsa drobnego do produkcji kiełbas przepro-
wadza się poprzez wymieszanie z tzw. peklosolą (99,4 kg soli >NaCl< i 0,6 kg nitrytu >NaNO2<) 
i pozostawienia w warunkach chłodniczych przez czas do 72 godzin. Stosuje się około 2% do-
datek peklosoli w stosunku do mięsa. Są inne metody peklowania (nastrzykowe, poprzez leża-
kowania w roztworze peklosoli). W warunkach produkcji ekologicznych wyrobów mięsnych, na 
dodatek azotanów III i V (nitryt, saletra) trzeba uzyskać zezwolenie.

Ad.   3. Każdy zakład stosuje swój sposób doboru surowca.
Ad.   4. Stosuje się w wyrobach podrobowych.
Ad.   5. Stosuje się w produktach nastrzykiwanych solanką.
Ad.   6. Stosuje się w wyrobach podrobowych.
Ad.   7. Rozdrabnianie realizujemy w wilku przez siatkę zgodną z wymaganiami technologii. 
Ad.   8. Kutruje się mięsa ścięgniste z dodatkiem lodu lub zimnej wody.
Ad.   9. Mięso poddaje się masowaniu w urządzeniu zwanym masownicą, utrzymując niską temperaturę 

procesu. Czas masowania każdy zakład realizuje we własnym zakresie.
Ad. 10. Wszystkie składniki rozdrobnione w wilku i kutrze miesza się w mieszalniku do równomiernego 

ich rozłożenia. Podczas mieszania dodaje się przyprawy, wodę zimną.
Ad. 11. Wyroby sznuruje się w zależności od potrzeb technologicznych.
Ad. 12. Wymieszaną masą napełnia się ściśle jelita naturalne lub sztuczne. 
Ad. 13. Wyroby pozostawia się na określony czas, do wysuszenia powierzchni osłonki i osadzania się 

składników w batonie.
Ad. 14. Wyroby są wędzone dymem do osiągnięcia zamierzonej barwy batonów. 
Ad. 15, 16. Wyroby parzy się w temperaturze około 76ºC lub piecze w temperaturze około 90-95ºC do 

osiągnięcia temperatury 68-70ºC wewnątrz batonu.
Ad. 17. Studzenie wyrobów parzonych prowadzi się pod natryskiem zimnej wody do temperatury poni-

żej 20ºC. wyrób pieczony chłodzi się w chłodnym pomieszczeniu.
Ad. 18. Produkt wychładza się do temperatury poniżej 8ºC wewnątrz batonu. 

Najważniejsze etapy produkcji wędlin, to: dobór surowca, peklowanie, wędzenie i obróbka cieplna.
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Każdy producent powinien dokonać oceny organoleptycznej wyprodukowanych wyrobów mięsnych. 
Oceny organoleptycznej wyrobów mięsnych można dokonać według proponowanego podstawowego 
schematu przy pomocy skali pięciopunktowej lub opisu: 
• wygląd ogólny: wyrób w osłonce naturalnej lub sztucznej; powierzchnia czysta i sucha; osłonka ściśle 

przylegająca do farszu; nie dopuszcza się pozostałości farszu na powierzchnię batonów; nie dopusz-
cza się wycieku tłuszczu i galarety pod osłonkę; w przypadku kiełbas suszonych, podsuszonych i pie-
czonych osłonka równomiernie pomarszczona;

• struktura i konsystencja: stopień rozdrobnienia farszu zgodny z wymaganiami przygotowanego pro-
cesu technologicznego dla danego typu kiełbasy; surowce równomiernie rozłożone na całym prze-
kroju, nie dopuszcza się skupiska jednego ze składników, zacieków tłuszczu i galarety; konsystencja 
charakterystyczna dla danego wyrobu: w przypadku kiełbas homogenizowanych i drobno rozdrobnio-
nych - soczysta, suszonych, podsuszanych i pieczonych – krucha;

• barwa na przekroju: w przypadku kiełbas z mięsa peklowanego – różowa lub różowo-czerwona, a nie 
peklowanego – szara; niedopuszczalna jest barwa nietypowa, szarozielona oraz plamy na powierzchni 
wynikające z niewłaściwego wędzenia; barwa tłuszczu – od kremowej do białej;

• smak i zapach: charakterystyczny dla danego asortymentu; wyczuwalny smak i zapach użytych przy-
praw; niedopuszczalny jest smak i zapach świadczący o nieświeżości lub obcy;

• wyroby mięsne producenta powinny być jakościowo powtarzalne podczas okresu produkcji.

Mleko	i	jego	przetwory

Mleko ze względu na wysoką wartość odżywczą ma różnorodne zastosowanie w żywieniu. Z mleka 
produkuje się napoje zimne i gorące zupy mleczne oraz desery. Mleko stosuje się również jako dodatek 
do potraw i ciast w celu uzupełnienia wartości odżywczej i walorów smakowych. Mleko po udoju cedzi 
się w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie schładza. Z mleka słodkiego otrzymu-
jemy wiele napojów mlecznych. Do napojów mlecznych zalicza się gorącą kawę, mleko, kakao, czekoladę 
i wiele innych. Zupy mleczne sporządza się z dodatkiem kasz, klusek, ryżu, preparowanych ziaren zbożo-
wych, makaronów. Mleko ma również różnorodne zastosowanie jako dodatek do wielu potraw: do pod-
prawiania szpinaku, do gotowania niektórych potraw z kapusty, do zupy szczawiowej, do podprawiania 
zup dietetycznych, do ciasta naleśnikowego, drożdżowego i innych.

Z mleka poddanego fermentacji wywołanej przez swoiste drobnoustroje otrzymuje się napoje 
mleczne fermentowane. Napoje te różnią się od mleka świeżego składem chemicznym, właściwościa-
mi fizykochemicznymi, smakiem i zapachem. Powstały w wyniku fermentacji kwas mlekowy poprzez 
szereg reakcji biochemicznych tworzy specyficzny skrzep. Napoje mleczne fermentowane odznaczają 
się bardzo dobrymi właściwościami smakowymi i są lekko strawne. Niektóre napoje mają właściwo-
ści lecznicze, polegające na hamowaniu działalności bakterii gnilnych w przewodzie pokarmowym. 
Stosując określoną mikroflorę i odpowiednie warunki procesu, możemy otrzymać bardzo różne na-
poje fermentowane: mleko kwaśne, kefir, jogurt, maślankę itp. Napoje mleczne fermentowane należy 
przechowywać w temperaturze 5-10ºC, zabezpieczone przed obcymi zapachami. Mogą być one wy-
korzystywane do sporządzania koktajli, chłodników, galaretek. Śmietankę otrzymuje się w wyniku od-
dzielenia tłuszczu z mleka, a poddając procesowi fermentacji otrzymujemy śmietanę. Dobra śmietana 
i śmietanka powinny mieć barwę białą lub kremową, powierzchnie gładką i błyszczącą, konsystencje 
jednolitą bez grudek. Zapach ich powinien być przyjemny, czysty, smak śmietanki lekko słodki, śmie-
tany lekko kwaśny. 

Sery są to produkty otrzymane z mleka lub śmietanki wskutek wydzielania z nich białek i tłuszczów 
w wyniku naturalnego kwaśnienia lub działania enzymem podpuszczką. Sery odznaczają się charak-
terystycznym smakiem i zapachem. Od rodzaju użytego mleka: sery z mleka koziego, sery z mleka 
owczego i sery z mleka krowiego. Mogą być miękkie i twarde. Sery są produktem wysoko wartościo-
wym. Zawierają dużo białka wysokiej jakości i składników mineralnych, zwłaszcza wapnia i fosforu, 
które w mleku są związane z białkiem. Pod względem zawartości wapnia istnieje duża różnica między 
serem twarogowym a podpuszczkowym. Podczas wyrobu serów twarogowych wapń częściowo prze-
chodzi do serwatki, a podczas wyrobu serów podpuszczkowych niemal całkowicie pozostaje w serze. 
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Zawartość tłuszczu w serach jest bardzo zróżnicowana. Wartość witaminowa (witaminy A) sera zależy 
od stopnia jego tłustości. 

Mleko przeznaczone do produkcji serów musi być bardzo dobrej jakości. Uformowane sery soli się 
na sucho (przez wcieranie) lub na mokro (roztworem NaCl). Solenie ma na celu: nadanie prawidłowego 
smaku, spowodowanie częściowego rozpuszczenia się białek, hamowanie rozwoju szkodliwych bakterii 
i nadanie większej trwałości, przyspieszenie tworzenia się skórki. 

Końcowym etapem produkcji jest dojrzewanie serów, które trwa od kilku dni do kilku miesięcy, a na-
wet dłużej, w pomieszczeniach o temperaturze 10-15°C i wilgotności względnej powietrza 85-95%. 
Pomieszczenia te muszą być bardzo czyste i pozbawione obcych zapachów. Sery umieszcza się na rega-
łach. Podczas dojrzewania w serach zachodzi wiele przemian fizycznych i biologicznych, które decydują 
o smaku, wyglądzie miąższu i skórki oraz zapachu sera. Dojrzewające sery twarde o prawidłowym smaku 
i zapachu, uszkodzone mechanicznie lub z małymi wadami są surowcem do produkcji serów topionych. 
Z serów uszkodzonych usuwa się skórkę, kraje na mniejsze części, a następnie rozciera na drobnoziarni-
stą masę. Do masy dodaje się wodę, masło, sól kuchenną oraz topnik (związki chemiczne umożliwiające 
topnienie sera). Ilość dodatków określają receptury. Dokładnie wymieszane składniki topi się w kotle 
o temperaturze 80-90°C. Gorącą masę wlewa się do foremek wyłożonych folią aluminiową, owija w fo-
lię, nakleja etykiety i układa w pudełkach. Do masy serowej dodaje się także składniki, takie jak grzy-
by, paprykę, wędliny, wówczas otrzymuję się serki różnych smaków. Ser topiony powinien mieć smak 
i zapach charakterystyczny dla danego gatunku sera, z którego został wytopiony, lecz mniej pikantny, 
łagodniejszy. Powierzchnia powinna być gładka bez pęknięć, mazista, barwa kremowa do żółtej. Wadą 
serów topionych jest smak nieczysty, kwaśnawy, gorzki, drapiący. 

Sery twarogowe otrzymuje się z mleka, działając na mleko dodatkiem kultur bakterii kwasu mlekowe-
go i niewielką ilością podpuszczki. W końcowej fazie serów nie prasuje się. Konsystencja sera kwasowo- 
podpuszczkowego jest bardziej pastowata niż twarogu kwasowego. Jeżeli ser ten podda się roztarciu 
z dodatkiem mleka lub wody w specjalnych młynkach, otrzymuje się twarożek homogenizowany. Zawar-
tość tłuszczu podnosi się dodając śmietany. Ser twarogowy powinien mieć konsystencje jednolitą, bez 
grudek, zwartą, niemazistą, zapach czysty, kwaśny, bez goryczy. Jest to ser przeznaczony do szybkiej 
konsumpcji. Sery twarogowe są produktem bardzo wartościowym, zawierają znaczne ilości lekko straw-
nego białka (10-20%), składniki mineralne, witaminę A i witaminy z grupy B. Mają one duże znaczenie 
w żywieniu ludzi chorych i dzieci. Z serów twarogowych można produkować pasty do kanapek z różnymi 
dodatkami, leniwe pierogi, nadzienie do pierogów i naleśników, budynie, desery oraz ciasta. Zaleca się 
produkować wysokiej jakości wyroby takie jak: śmietany, twarogi, sery, napoje mleczne. Produkcja po-
winna być oparta na tradycyjnej technologii; bez konserwantów, bez dodatków, sztucznych barwników 
i jakichkolwiek chemicznych substancji. W przetwórstwie na małą skalę w gospodarstwach rolniczych 
zaleca się produkcję mało przetworzoną: mleko, śmietanę, twarogi, sery topione-smażone z twarogu. 
Najważniejszym elementem produkcji jest jakość mleka, pozyskiwana w sposób higieniczny od bydła 
odpowiednio żywionego (pastwiska, specjalne rośliny - lucerna, koniczyna).

Podsumowanie

W technologii minimalnego przetwarzania owoców i warzyw, mięsa, mleka istotą jest zastąpienie 
utrwalania wysokotemperaturowego inną, równie skuteczną metodą, która w znacznie mniejszym stop-
niu będzie powodowała ubytki składników odżywczych i zmiany właściwości fizyko-chemicznych w pro-
dukcie. Otrzymanie żywności podobnej do surowców wyjściowych, ale o wydłużonej przydatności do 
spożycia nie jest proste pod względem technologicznym. Wymaga bowiem stosowania metod kombi-
nowanych lub nowoczesnych metod utrwalania i całkowitego wyeliminowania wysokoenergetycznych 
sposobów przetwarzania żywności. Aby więc otrzymać bezpieczną żywność minimalnie przetworzoną, 
należy przestrzegać określonych zasad w całym łańcuchu produkcji.

Należą do nich:
− wybór i zbiór surowca o najlepszych właściwościach i wysokiej jakości,
− zachowanie łańcucha chłodniczego w całym procesie produkcji przetwarzania i przechowywania,
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− przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz 
HACCP,

− dobór odpowiednich parametrów w procesie przechowywania i dystrybucji żywności.

Spełnienie podanych wymagań pozwoli na skuteczną eliminację zagrożeń mikrobiologicznych i che-
micznych w produkcie finalnym, gwarantując tym samym stabilność mikrobiologiczną produktów mi-
nimalnie przetworzonych oraz zachowanie ich wyjściowych cech sensorycznych. Dzisiaj stworzenie 
nowego produktu, czy tradycyjnego nie stanowi najmniejszego problemu. Sztuką jest znaleźć konsu-
menta i mu ten produkt sprzedać. A dokładnie rzecz ujmując sprzedać tyle produktów, aby wystarczy-
ło na pokrycie kosztów produkcji i na początku nieduży zysk. Dlatego jeżeli interesuje Was temat uru-
chomienia małego przetwórstwa na poziomie gospodarstwa zacznijcie od szkolenia technologicznego 
i marketingowego. Należy pamiętać, że każdy producent wprowadzający produkty na rynek, niezależ-
nie od skali produkcji, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanych produktów. 
Biorąc to pod wszystko pod uwagę, możemy stwierdzić, że przetwórstwo na poziomie gospodarstwa 
jest nie łatwym przedsięwzięciem a często bardzo trudnym, ale daję swoistą satysfakcję i zwiększone 
zyski z produkcji.
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