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Projekt - cel

• Wypracowanie na podstawie badań naukowych i 
doświadczenia wdrożeniowego strategii wykorzystania 
alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt, 
która umożliwiłaby rozwój produkcji białka 
podmiotom prowadzącym działalność w tym zakresie 
na obszarze RP. 
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W bezpośredniej realizacji projektu brało udział ponad 50 osób pracowników 
Konsorcjantów, poza tym kilkanaście osób obsługi księgowej oraz 17 instytucji 
wykonujących zadania zlecone jako podwykonawcy



Projekt – założenia fazy badawczej

Analiza entomologiczna i ocena wymagań klimatycznych, środowiskowych i żywieniowych dopuszczonych do 
stosowania w żywieniu zwierząt gatunków owadów

Cel – wybór 2 gatunków owadów

Ocena wartości odżywczych białka i tłuszczu owadziego i potencjalnych zagrożeń (metali ciężkich, hormonów, 
pestycydów, dioksyn, mikotoksyn, ksenobiotyków).  

Opracowanie receptur mieszanek paszowych z różnym procentowym udziałem białka owadziego dla różnych grup 
wiekowych brojlerów kurzych. 

Testy żywieniowe na brojlerach kurzych dla każdego gatunku owada oddzielnie. 

Zadanie 2

Zadanie 1

Zadanie 3

Wybór optymalnych gatunków owadów proponowanych do hodowli w 

celach paszowych w RP

Badania tłuszczu i białka owadziego ( PAP) – substancje niepożądane i zanieczyszczenia.

Badanie paszy doświadczalnej z udziałem białka owadziego.

Opracowanie receptur mieszanin paszowych. Testy żywieniowe w skali laboratoryjnej -

określenie wpływu owadziego PAP na wskaźniki produkcyjne i zdrowotne zwierząt na

podstawie kurcząt brojlerów



Projekt – założenia przygotowania do zastosowania

Testy żywieniowe w fermie brojlerów kurzych w skali przemysłowej

Opracowanie wytycznych zawierających ocenę produktów pozyskanych ze zwierząt karmionych PAP owadzim w kontekście 

przydatności do przetwórstwa spożywczego, w tym ocenę produktów pod względem bezpieczeństwa

Opracowanie technologii hodowli owadów wraz z określeniem infrastruktury oraz technologii ich przetwarzania.

Ocena ryzyka i opracowanie zasady bioasekuracji.

Określenie zasad HACCP w produkcji owadziego PAP

Ankietyzacja docelowych grup społecznych (rolnicy/konsumenci) i badanie mechanizmów społecznych z 

użyciem innowacyjnych metod modelowania.

Opracowanie i upowszechnienie wytycznych do zastosowania białka owadziego w żywieniu zwierząt. 

Skierowanie wniosku do KE o podjęcia działań legislacyjnych mających na celu dopuszczenie PAP owadziego do 

skarmiania drobiu.

Zadanie 6

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 7

Zadanie 8



Potencjalne gatunki owadów do masowej hodowli na cele paszowe

Blattodea (karaczany, cockroaches).

• Drewnojad (Zophobas morio, Superworm)

• Mącznik młynarek (Tenebrio molitor, Mealworm)

• Pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus, Lesser mealworm)

Coleoptera (chrząszcze, beetles):

• Mucha czarna (Hermetia illucens, Black soldier fly)

• Mucha domowa ( Musca domestica, House fly)

• Padlinówka skórnica (Lucilia sericata, Green bottle fly)

Diptera (muchówki):

• Barciak większy (Galleria mellonella, Greater wax moth)

• Jedwabnik morwowy (Bombyx mori, Silkworm)

Lepidoptera (motyle):

• Świerszcz bananowy (Gryllodes sigillatus, Tropical house cricket)

• Świerszcz domowy (Acheta domesticus, House cricket)

• Świerszcz kubański (Gryllus assimilis, Jamaican field cricket)

• Świerszcz śródziemnomorski (Gryllus bimaculatus, Mediterranean field cricket)

Orthoptera (prostoskrzydłe):

Zadanie 1



WYBÓR DWÓCH OPTYMALNYCH 
GATUNKÓW

Mącznik młynarek (Tenebrio molitor, Mealworm) Mucha czarna (Hermetia illucens, Black soldier fly)

Zadanie 1



Analiza entomologiczna i ocena wymagań klimatycznych, środowiskowych i 
żywieniowych dopuszczonych do stosowania w żywieniu zwierząt gatunków owadów

dr hab. inż. Marcin Kadej prof. UW

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców

Uniwersytet Wrocławski
1. Morfologia 

2. Naturalne środowisko – zasięg występowania 

3. Cykl rozwojowy  

4. Warunki hodowli – pomieszczenia i mikroklimat  

5. Żywienie – preferencje pokarmowe

Dr n. wet. Michał Dąbrowski

Ekspertyza specjalistyczna pt.:

„Analiza dostępnych dokumentów krajowych i

zagranicznych w zakresie wykorzystania owadów jako

pokarmu dla zwierząt, opracowanie listy gatunków owadów

potencjalnie możliwych do zastosowania w żywieniu zwierząt

oraz analiza aktów prawnych rożnych krajów świata

regulujących ten obszar.”

Zadanie 1

Wyjazdy zagraniczne – studyjne Belgia, Dania, Niemcy 

Nawiązanie współpracy z Duńskim Instytutem Technologii w Arthus
Lars-Henryk Lau Heckmann – Technology Manager Insects



Porównanie składu aminokwasowego mączek z mącznika młynarka i hermetii
do białka jajka kurzego.

Mącznika młynarka Hermetia illucens

Zadanie 2



- Przeprowadzono dwa etapy badania dla dwóch wybranych wcześniej gatunkach owadów Czarną muchę 

(Hermetia illucens) i Mącznika młynarka (Tenebrio molitor). 

Stworzono grup doświadczalnych zwierząt - brojlerów kurzych (po 800 szt.) w oparciu o 36 boksów.  

Zabezpieczono optymalne warunki środowiskowe.

- Przygotowano pasze według wcześniej opracowanych receptur z udziałem różnej ilości białka 

owadziego. 

- Dokonano oceny parametrów produkcyjnych, stanu zdrowotnego podczas tuczu brojlerów. 

- Po uboju wykonano ocenę poubojową mięsa i wskaźników określających stan zdrowotny poprzez 

badania immunologiczne, biochemiczne, hematologiczne, histologiczne i biometryczne.

Zadanie 3



Receptury pełnoporcjowych mieszanek paszowych STARTER GROWER i FINISZER ,,H’’  - dla kurcząt brojlerów z mączka owadzią -
Hermetia Illucenes

Receptury pełnoporcjowych mieszanek paszowych STARTER GROWER i FINISZER ,,MM’’  - dla kurcząt brojlerów z mączką 
owadzią – Tenebrio molitor

Zadanie 3



Analiza opłacalności stosowania białka owadziego 

w żywieniu zwierząt

zrealizowana w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski  w warunkach globalizujących  się rynków

Praca stanowi element realizacji projektu GOSPOSTRATEG pt.:

„Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój

jego produkcji na terytorium RP”

Analiza została wykonana przez zespół autorski 

pod kierunkiem: dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM

dr Lesław Markowski

dr Anna Rutkowska-Ziarko

dr Marek Szturo

dr Konrad Szydłowski

dr Karol Wojtowicz

Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Olsztyn 2021



Test żywieniowy  I „HERMETIA”
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Test żywieniowy  II „MŁYNAREK”

Wybrane parametry doświadczalne



Zadanie 4

dieta
Bez dodatków
5 % BSF odtłuszczona
10 % BSF odtłuszczona
15 % BSF odtłuszczona
5 % BSF full fat
10 % BSF full fat
15 % BSF full fat
5 % TM odtłuszczona
10 % TM odtłuszczona
15 % TM odtłuszczona
5 % TM full fat
10 % TM full fat
15 % TM full fat

2 test żywieniowe w skali przemysłowej na fermie drobiu o

obsadzie 36 000 sztuk brojlera kurzego Ross 308, jeden z

użyciem PAP z Tenebrio molitor drugi z Hermetia illucens.

Wykonawca zadania: PIAST PASZE Sp. z o.o. Specjalistyczne

Laboratorium Badawcze w Olszowej, ul. Onyksowa 8, 63-

600 Kępno.

Drugi wykonawca ChemProf Doradztwo Chemiczne S.C.

Katarzyna Łuczyńska i Michał Łuczyński, Gutkowo 54B, 11-

041 Olsztyn, - zakup odpowiedniej ilości PAP z Tenebrio

molitor i Hermetia illucens, - opracowanie receptur i

wykonanie paszy do testów żywieniowych oraz analiza

laboratoryjna maczek (PAP owadziego) i poszczególnych

rodzajów paszy.



Po zakończonym tuczu testowych (w skali laboratoryjnej i przemysłowej)  i po uboju brojlerów   

dokonano oceny poubojowa tuszek brojlerów kurzych mającym na celu ocenę przydatności ich do 

dalszego przetwarzania i w konsekwencji możliwości uzyskania wyrobów gotowych przeznaczonych 

do konsumpcji.

Badanie biometryczne i histologiczne poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego brojlerów.

Badanie próbek mięsa drobiowego  w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych,  w kierunku 

obecności substancji przeciwbakteryjnych, zawartości metali ciężkich, zawartości pestycydów, 

zawartości dioksyn, 

W laboratoriach PIWet w Puławach i UWM w Olsztynie

Zadanie 5
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Doświadczenie żywieniowe na brojlerach kurzych Ross 308 z użyciem maczki z mączniaka młynarka zastępującej 

udział śruty sojowej w ilości 5, 10 i 15%



Zadanie 6

Opracowanie technologii przetwarzania 
Wykonawca:
AGRO-FISH Sp. z o.o. Krotoszyno

Sposoby uśmiercania owadów:

a. Niskich temperatur – mrożenie.

b. Wysokich temperatur - obróbka cieplna

(blanszowanie lub stosowanie pary wodnej).

Różne technologie obróbki:

a. miksowanie - do użycia bezpośredniego w produkcji

karmy dla zwierząt towarzyszących i paszy dla ryb,

b. liofilizacja – z zachowaniem substancji czynnych,

c. suszenie – pozyskanie suchych larw umożliwiające

przedłużenie magazynowania,

d. rozcieranie/mielenie – pozyskanie maczki umożliwiające

przedłużenie magazynowania do różnych zastosowań –

(maczki pełnotłuste).

Pozyskane mączki poddano procesowi odtłuszczania poprzez:

a. wirowanie

b. ekstrakcję chemiczną z użyciem rozpuszczalników

zapewniających bezpieczeństwo produktu jako surowca

w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Opracowanie procesu ekstrakcję chityny z otrzymanego 

materiału



Zadanie 6

WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ 

W PRODUKCJI OWADÓW DLA CELÓW PASZOWYCH

I SPOŻYWCZYCH

Monografia autorstwa

Krzysztof Kwiatek, Tadeusz Bakuła, Zbigniew Sieradzki, 

Zbigniew Osiński, Ewelina Kowalczyk

WDROŻENIE ZASAD I SYSTEMU 

HACCP 

W PRODUKCJI PRZETWORZONEGO 

BIAŁKA OWADZIEGO

Monografia autorstwa

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński, Zbigniew Sieradzki, Ewelina Patyra, 

Tadeusz Bakuła



Zadanie 7     
Ankietyzacja



Analiza opłacalności stosowania białka owadziego 

w żywieniu zwierząt

zrealizowana w ramach programu „Społeczny i gospodarczy 

rozwój Polski  w warunkach globalizujących  się rynków

Praca stanowi element realizacji projektu GOSPOSTRATEG pt.:

„Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł

białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego

produkcji na terytorium RP”

Analiza została wykonana przez zespół autorski 

pod kierunkiem: dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM

dr Lesław Markowski

dr Anna Rutkowska-Ziarko

dr Marek Szturo

dr Konrad Szydłowski

dr Karol Wojtowicz

Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie

Olsztyn 2021
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Zadanie 8

Wyjazdy zagraniczne – studyjne  

Konferencje, szkolenia, wykłady

Ekspertyzy, instrukcje, podręczniki

Publikacje popularnonaukowe w 
czasopismach branżowych, 

Publikacje naukowe

Informacje na portalach.

Końcowe opracowanie: 
„Strategia wykorzystania 
alternatywnych źródeł białka 
owadów w żywieniu zwierząt 
umożliwiającej rozwój jego produkcji 
na terytorium RP”


