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Podstawy prawne

Rozporządzenie UE 2017/893 

od 1 lipca 2017 – PAP owadzi dopuszczony do skarmiania zwierząt   
akwakultury

• Mucha czarna (Hermetia illucens),

• Mucha domowa ( Musca domestica), 

• Mącznik młynarek (Tenebrio molitor)

• Pleśniakowiec lśniący ( Alphitobius diaperinus), 

• Świerszcz domowy ( Acheta domesticus), 

• Świerszcz bananowy (Gryllodes sigilatus) 

• Świerszcz kubański (Gryllus assimilis). 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM0b2d-bHZAhXE_KQKHVA-CNoQjRwIBw&url=http://www.ulstein.vgs.no/Ulstein-VGS/Nyheiter/Paragraf-9a&psig=AOvVaw3zudjnjE7yOi0R8l16RI-3&ust=1519128473028128


L 295/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.8.2021

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik IV do 

rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakazu karmienia 

zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, innych niż zwierzęta futerkowe, białkiem pochodzącym od 

zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Zwierzęta gospodarskie, z których pochodzi 

przetworzone białko zwierzęce

Zwierzęta gospodarskie, którym można 

karmić przetworzone białko zwierzęce

Owady gospodarskie Zwierzęta akwakultury, zwierzęta 

futerkowe, świnie, drób
Świnie Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe, 

drób
Drób Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe, 

świnie
Owady gospodarskie i świnie Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe, 

drób
Owady gospodarskie i drób Zwierzęta akwakultury,  zwierzęta futerkowe, 

świnie
Świnie i drób Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe
Owady gospodarskie, świnie i drób Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe



Sytuacja prawna – zastosowanie produktów pochodzenia owadziego w 
żywieniu zwierząt

tłuszcz białko żywe owady całe owady
(suszone, 
mrożone 

itp.)



W rozporządzeniu (UE) 2015/2283 wyjaśniono pojęcie

"nowa żywność", tj. kategoria, która odnosiła się do 

"żywności składającej się z pozyskanych od zwierząt lub ich 

części lub wyprodukowane ze zwierząt lub ich części„

„nowa żywność” oznacza żywność, której nie stosowano 

w znacznym stopniu w Unii do spożycia przez ludzi 

przed dniem 15 maja 1997 r., niezależnie od dat 

przystąpienia państw członkowskich do Unii

Poprzez włączenie zarówno całych zwierząt, jak i ich części 

do kategorii produktów objętych zakresem nowego systemu 

zezwoleń na żywność, między innymi kategoria ta obejmuje 
owady i produktów pochodzenia owadów.  

„Nowa żywność"

W EUPOPIE



Safety of dried yellow mealworm (Tenebrio molitor larva)
as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283

www.efsa.europa.eu/efsajournal

EFSA Journal 2021;19(1):6343
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności  z siedzibą w Parmie stwierdził, że taki produkt jest 

bezpieczny, zgodnie z wymogami i szczegółowymi procedurami oceny określonymi przez 

prawodawstwo Unii Europejskiej (UE) dotyczące nowej żywności (rozporządzenie (UE) 2015/2283). 

Bezpieczeństwo suszonej larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor) 

jako nowej żywność zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal




Europejski Urząd d/s Bezpieczeństwa Żywności potwierdziła bezpieczeństwo mrożonych, 

suszonych i mielonych świerszczy domowych (Acheta domesticus), co stanowi kolejne 

osiągnięcie dla sektora owadów jadalnych. 

Opinia ta wynika z wniosku złożonego przez holenderską firmę Fair Insects B.V. (firma Protix) w grudniu 2018 r. Zgodnie z procesem NF 

opinia ta zostanie przedłożona Komisji Europejskiej w celu przygotowania projektu rozporządzenia dozwalającego produkt do 

komercjalizacji w UE. Zezwolenia można się spodziewać na początku 2022 r.

Safety of frozen and dried formulations from whole house crickets (Acheta 
domesticus) as a Novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283

First published: 17 August 2021



FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Forestry Department, 

Rome, Italy, 

01 March 2012 

Na tym spotkaniu przedstawiono dowody na to, że

owady mogą nie tylko służyć jako ważne źródła żywności i

paszy, z minimalnymi kosztami środowiskowymi, ale mogą

przyczynić się do złagodzenia niedożywienia ludzi na

świecie.

Te „Fachowe Konsultacje”, okazały się znaczącym

krokiem naprzód na arenie międzynarodowej w zakresie

zwiększania świadomości i wymiany informacji o owadach.

Zapoczątkowano nową światową branżę produkcyjną.



•Wielkość populacji ludzi - zapotrzebowanie na 
żywność – białko

•Problem odpadów organicznych i marnowania 
żywności

•Potencjał biologiczny owadów



Wielkość populacja ludzi - zapotrzebowanie na żywność -białko

Z analiz FAO wynika, że do 2050 r. ziemię będzie 

zamieszkiwało około 9 miliardów ludzi. 

Obecna wielkość produkcji żywności będzie musiała  

być o 70% wyższa.    

Ziemia ma ograniczone zasoby, a rozszerzenie obszarów na 

hodowlę zwierząt, zachowując równowagę środowiska, jest już   

niemożliwa. 

Produkcja zwierzęca jest jedną z głównych przyczyn:  

- wytwarzania gazów cieplarnianych, 

- globalnego ocieplenia, 

- degradacji gleby, 

- zanieczyszczenia powietrza i wody 

- oraz utraty różnorodności biologicznej 

http://www.fao.org/


Problem odpadów organicznych i marnowania 
żywności generuje ogromne starty ekonomiczne i 

negatywnie wpływa na emisję gazów cieplarnianych





Potencjał biologiczny owadów
Płodność muchy domowej 

⚫ Rozwój pokolenia od kilkunastu dni do 2 miesięcy.

⚫ W warunkach optymalnych pokolenie co 10-14 dni.

⚫ W naszych warunkach klimatycznych 7-8 pokoleń.

Dorosła samica muchy składa od 200 do 400 jaj 

Przyjmijmy, że z 200 jaj połowa - 100 to samice

1x100 = 100 x 100 = 10 000 x 100 = 1 000  000 x 100 

1 - pokolenie                     - 2

= 100 000 000 x 100 = 10 000 000 000 ……………….…

3 – pokolenie                      - 4



Mucha zielona (Lucilla sericata)

• Samica zaczyna składanie jaj (porcjami po około 200
sztuk) po 5 dniach od wyjścia z poczwarki.

• W ciągu życia (2 m-ce) może złożyć do 2000 jaj.

• Cykl rozwojowy trwa ok. 15 dni.

Plujka pospolita (Calliphora vicina), 
nazywana też muchą niebieską

Plujka burczało (Caliphora cf. vormitoria) – larwy –
czerw,  - „dzikuny”  „bobówki” „białe robaczki” lub  

„pinki” 



Agro Insekt Protein to rodzinna firma, która powstała z myślą o przetwarzaniu larw owadów dla 

potrzeb zoologii oraz wędkarstwa. Hodowlą larw owadów zajmuje się od 1997 r. W  hodowli pinki 
(larwy muchy plujki) karmione są mięsem nabytym w ubojni drobiu, jest to mięso trzeciej kategorii

Adres: Mała Nieszawka ul. Toruńska 87 87-103 Toruń
https://www.agroinsektprotein.pl

https://www.agroinsektprotein.pl/




Dorosłe muchy - Hermetia illucens BSF (Black soldier fly) są barwy czarnej i osiągają

długość do 15-18 mm. Cykl rozwojowy trwa około 20 dni.

Osobniki dorosłe nie pobierają pokarmu, żyją około 2 tygodni

Jaja są okrągłe, żółte i mają około 0,5 mm średnicy.

Larwy wylęgają się z jaj po około 4 dniach.

Larwy białawe, (z wiekiem ciemnieją) dorastają do 25 mm długości, przechodzą 6 wylinek -

około 14 dni

Poczwarki powstają z larw szóstego stadium. Długość poczwarek wynosi 15-22 mm.

Dorosłe osobniki mogą być zapłodnione już w 2 dniu po wyjściu z poczwarki.

2 dni od zapłodnienia samice są zdolne do składania jaj. Samica składa około 400 - 800 jaj

(nawet do 900)



Opisane  liczby gatunków owadów 

spożywanych w różnych rejonach świata:

•250 gatunków owadów 

w Afryce, 

•549 w Meksyku, 

•180 w Chinach  

•ponad 160 w  Tajlandii, Kambodży, Laosie, Wietnamie, Oceanii

Co najmniej 2 mld ludzi na świecie spożywa owady w różnej postaci. 



Dotychczas opisano ponad 2000 gatunków owadów

będących pożywieniem dla ludzi.

Do najczęściej spożywanych owadów (w skali globalnej) zalicza się:

chrząszcze i ich larwy (Coleoptera) - 31%,

gąsienice motyli (Lepidoptera) - 18%,

pszczoły, osy i mrówki – błonkówki

(Hymenoptera) – 14%,

koniki polne, szarańcza i świerszcze

– prostoskrzydłe (Orthoptera) – 13%,

cykady, skoczki – pluskwiaki (Hemiptera) -10%,

termity (Isoptera) - 3%,

ważki (Odonata) -3 %,

muchy (Diptera) - 2 % - to się zmienia

oraz inne 5%.



Owady jako szkodniki



Insekty do użytku leczniczego

Dużo gatunków insektów było wykorzystywanych przez wiele kultur na całym świecie w 

lecznictwie.  

Jednym  z niewielu znanych gatunków produkowanych na skalę masową 

do użytku leczniczego  jest Karaczan Amerykański  (Przybyszka amerykańska)  

(Periplaneta americana), który był sprzedawany w Chinach i Korei do leczenia łysiny. 

Lucimia sericata (Mucha Plujka) jest używana do insektoterapii, (larwoterapia) larwy wydzielają alantoinę, która 

jest używana jako lekarstwo na TRUDNOGOJĄCE SIĘ RANY, osteoporozę. 

Jad pszczeli ma wiele zastosowań, między innymi: przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwastmatycznych. 

Pchły były wykorzystywane jako droga do powstawania przeciwciał i szczepionek.  

Jednym z najbardziej interesujących zastosowań insektów w lecznictwie jest  produkcja szczepionek i innych 

użytecznych białek,  przeciw drobnoustrojom  przeciwgrzybicznych, do produkcji insuliny, angiotensyny 

i enzymów antyoksydacyjnych. 



W medycynie używa się larw muchy z gatunku Lucilia 

sericata (mucha zielona plujka, ang. greenbottle fly).

W naturze muchy te składają jaja na padlinie i ropiejących 

ranach. Larwy wylęgają się z jaj po około dobie, żerują przez 

około 5 dni (w tym czasie ich waga wzrasta stukrotnie), po 

czym przepoczwarzają się. 

Larwy Lucilia sericata stosują trawienie zewnętrzne, czyli 

wydzielają na zewnątrz enzymy proteolityczne, m.in. 

kolagenaze, a następnie wchłaniają strawiony płynny pokarm.



Zapylacze - pszczoły – ciekawostki





Inne zastosowanie owadów

Inne gatunki są hodowane dla różnych celów: 

Dactylopius spp - koszenila jest używana do ekstrakcji barwnika spożywczego, a czasami farb. 

Masowa produkcja koszelinowych odbywa się głównie w sposób naturalny.





w Polsce... 

E120

historycznie

Polska w XV i XVI wieku była 
europejskim  liderem eksportu 
owadów  Porphyrophora polonica

W 1924 roku powstała Centralna 
Doświadczalna Stacja Jedwabiu w
Milanówku

W 1926 roku powołane Towarzystwo 
Popierania Jedwabnictwa



Owady są również hodowane w celu biologicznego 

zwalczania szkodników i zapylania roślin. 

Biedronki, 

zjadają

mszyce

Wykryto u nich substancje bakteriobójcze mogące 

zastąpić antybiotyki.





INSECTA® 2016 
International Symposium on Insects as Feed, Food and Non-Food 

September 12, 2016 in Magdeburg, Germany.

Tadeusz Bakuła, Kazimierz Obremski, Remigiusz Gałęcki *

Deptment of Veterinary Prevention and Feed Hygiene, Student*

Faculty of Veterinary Medicine, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Tenebrionidae is the large family of beetles that is the common name of darkling beetle. The number of species in the Tenebrionidae is estimated at more than 20,000, for example the

Confused flour beetle (Tribolium confusum), the Mealworms (Tenebrio molitor) and the Lesser mealworm (Alphitobius diaperinus). Currently the insects breeding of an industrial scale is closely

connected with disposal of waste from food production, farm manure, processing industry (e.g. meat, dairy, fruit and vegetables) and the polystyrene foam (e.g. styrofoam). Styrofoam foam for

many years was the most popular insulating material used in building and packaging. It’s considered to be a durable and resistant material to biodegradation. There is little information that

styrofoam is hollow by mice and rats and that is readily eaten by some insects infesting stored feeds.

The aim of the experiments was a revision hypothesis for eating by the darkling beetle family the polystyrene. Experiment was conducted with the confused flour beetles, the mealworms and

the lesser mealworms. Observation of the laboratory breeding of the darkling beetle family on polystyrene foam showed that the confused flour beetle and the mealworms are more likely to eat the

polystyrene foam products than cereal grain. Observations have shown that Tenebrionidae can be successfully used on an industrial scale for recycling polystyrene products.

Tenebrionidae can eat polystyrene 

Mail: Tadeusz Bakuła,  bakta@uwm.edu.pl

Confused flour beetle Tribolium confusum imago, moult larvae and feces in the polystyrene foam 

(photo T. Bakuła) 

The effect of one month styrofoam eating Confused flour beetle Tribolium confusum (photo Ł. Lis) 

Larvae and imago Mealworms Tenebrio molitor willingly to eat the styrofoam and other forms of polystyrene (photo T. Bakuła).

Mealworms Tenebrio molitor eats also polyurethane foams in construction panels (photo T. Bakuła) 

Imago Lesser mealworm Alphitobius diaperinus create corridors and eat expanded polystyrene (photo T. Bakuła)

Confused flour beetles are small beetles (about 4 mm long), about the head, trunk and covers the chitins bristles wings shimmering single reddish-brown to dark-

brown coloration, changing with age. Confused flour beetles attack stored grain products such as flour, cereals, meal, crackers, beans, spices, pasta, cake mix,

dried pet food, dried flowers, chocolate, nuts, seeds, and even dried museum Produce large amounts of dust that prevents breathing grains, causing the cheer and

moisture, which encourages the multiplication of mycotoxin fungi, bacteria and dust mites. Tribolium castaneum & Tribolium confusum, the confused flour beetle,

are the two most common secondary pests of all plant commodities in store throughout the world. The wheat infested by Confused flour beetle not suitable as food

for people and feed for the animals or products for industry. It also describes cases of carcinogenicity benzoquinon produced by confused flour beetles. In

laboratory studies, it was found that the confused flour beetle eats also polystyrene.

http://wet.uwm.edu.pl/media/upload/video/flv/2011/11/07/film_trojszyk_styropian_1.flv

The Styrofoam, foam (foam or polystyrene and extradited) is a most popular

insulating material in construction and packaging. Foamed polystyrene characterizes

resistance to moisture and high mechanical strength. The polystyrene was isolated

from natural resin in the 1839 by German apothecary Simon. Staudinger stated in

1922 that materials produced by the thermal conversion of styrene have properties

similar to rubber. Styrofoam was introduced on the market by the company BASF in

1950. Styrofoam is formed on the result of pressure and thermal effects on

polystyrene pellets that lead to foaming this material.

The laboratory tests have shown, that Coleoptera-Tenebrionidae, prefers styrofoam and other polystyrenes than grain food, and can cause damage by eating the layer insulating

material. It was also noted that Mealworms eats also polyurethane foam insulation boards. The polyurethane consists of two raw basically materials basically: the isocyanate and

polyol, derived from crude oil. The mixing both of these ready-to-liquid processing components, and a variety of supporting materials, such as catalysts, foaming agents and

stabilizers, initiates a chemical reaction as a result of which can be different types of polystyrene. Polyurethanes are the most important of the modern plastics their current annual

consumption of more than 12 million tons.

In the laboratory have been breeding Confused flour beetle and Mealworm only on polystyrene foam, this food was enough for development of all stages of larvae, pupal and to

the form of the imago. However, development was slower than for grain food. The normal pace of development Tenebrionidae was observed when the waste plastic

(polystyrene) accounted for 20% of the food. Laboratory observations suggest that these insects can be used for disposal of waste polyurethane and polystyrene

including styrofoam.

Styrofoam is safe for human and animal health. It is approved for direct contact

with food products (e.g. food packaging, trays, cups for drinks, etc.). Polystyrene doesn’t produce dust

and be non-sensitizing. Furthermore it doesn’t be radioactive, not absorbs water and doesn’t be a hotbed

of development micro-organisms such as fungi and bacteria blue. As a result doesn’t contribute to the

development of any of the diseases. Foamed polystyrene is characterized by a very high long life. The

studies from over 40 years confirm that styrofoam does not get old and correctly used retains all its

properties over time. During the lifetime of the styrofoam does not evaporates, and is a resistant to

temperature, which does not exceed 80  C . The information materials of the product notify about the

benefits of expanded polystyrene. Unfortunately, It doesn’t have the data in this information materials

about drill phenomenon by mice and rats, and that is eagerly eaten by insects for example by

Tenebrionidae (Tribolium confusum) (Tenebrio molitor), (Alphitobius diaperinus).

Another pest from Tenebrionidae family eating styrofoam is Mealworms (Tenebrio molitor) is one of the largest beetles (up to

15.5 mm). Used in a wide variety of food products of plant and animal products. They are typically fed on cereal bran or flour

(wheat, oats, maize) supplemented with fresh fruits and vegetables (carrots, potatoes, lettuce) for moisture together with protein

sources such as soybean flour, skimmed milk powder or yeast. The diet should be balanced to contain about 20% protein. In

breeding of laboratory it was found that Mealforms in various stages of development eats also polystyrene. Diet in addition to plant

material was completed pieces of expanded polystyrene and other plastics. The beetles have moved very quickly on the styrofoam

and eat it.

Lesser mealworm (Alphitobius diaperinus) is a pest, especially poultry.  Pleśniakowiec glossy is omnivorous, but prefers food 

moldy, decaying. Feeds in the stored compound feedingstuffs for poultry, often builds up around the watering and feeding, where it 

feeds on forage in leaf litter, especially in her slightly damp layer. The larvae and adults Lesser mealworm  can destroy structures or 

warming the house. In breeding laboratory also observed eating styrofoam by  Lesser mealworm.

Jednym z zastosowaniem owadów może być biodegradacja 

i mineralizacja polistyrenu przez mącznika  młynarka. 

Wykazano, że są zdolne do żerowania na tym polimerze 

wspomaganym przez symbiotyczne bakterie jelitowe.











Dlaczego owady?
Stosowanie owadów jako żywności i paszy ma wiele dobrych uzasadnień  w zakresie ochrony 

środowiska, zdrowia  i utrzymania socjalnego. 

Korzyści dla środowiska

• Owady mają wysoką efektywność konwersji paszy - owady są bardzo wydajne. 

Owady mogą przetworzyć 2 kg paszy na 1 kg owadów,  podczas gdy bydło wymaga 8 kg paszy 

do wyprodukowania 1 kg przyrostu masy ciała.

• Produkcja gazów cieplarnianych w hodowli większość owadów może być niższa niż  w hodowli 

zwierząt gospodarskie np.: świnie produkują 100 razy więcej gazów cieplarnianych na kg masy niż 

Mącznik młynarek.

• Owady mogą być karmione bioodpadami, takimi jak produkty uboczne przy produkcji żywność, 

produkty uboczne różnych branż przemysłu spożywczego, przetwórstwa, odpady i odchody 

zwierzęce,  mogą przekształcić to w wysokiej jakości białko.

• Owady wykorzystują znacznie mniej wody niż zwierzęta gospodarskie.

• Hodowla owadów jest mniej zależna od gruntów niż konwencjonalne hodowle zwierząt.

Z 1 hektara można uzyskać rocznie średnio 150 ton owadziego białka wobec 900 kg soi.



Microalgae

- Opisano około 200,000 gatunków

• mogą rozwijać się w temperaturze: 

0 to 70C

• w rozwoju wykorzystują CO2

• są wykorzystywane do produkcji 

biodisla i paszy dla zwierząt

Jednym z alternatywnych źródeł białka są algi

Hodowla alg w tubach 
w foto-bioreaktorze
W optymalnych warunkach 
po 24 godzinach podwajają 
swoją masę
Plon z 1ha w ciągu roku może 

osiągnąć  600 ton







Bydło = 24 miesięcy

Brojlery kurze= 6 tygodni

Świerszcze = 4.5 tygodni

Muchy = 12 =20 dni

Tempo uzyskiwania produktów spożywczych



Emisja amoniaku mg/dzień/kg przyrostu masy ciała
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Insects as a sustainable feed ingredient in pig and poultry diets - a feasibility study, Report 638, 2012 Józefiak et al. unpublished



Produkcja żywca (kg) z m2 w cyklu 42d
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Józefiak et al. 2015 



Minimalne zużycie wody Zdecydowanie mniej odchodów



Wysokie zagęszczenie owadów nie stanowi problemu w 

chowie owadów

Larwy Tenebrio molitor L., - mącznik młynarekBlack soldier fly, Hermetia illucens (L.) BSF 



Zawartość odżywcza owadów zależy od ich stadium rozwojowego (faza metamorfozy), 

środowiska i diety. 

Przyjmuje się, że:

• Owady dostarczają wysokiej jakości białko i substancje odżywcze porównywalne z 

mięsem i rybami. 

• Owady są szczególnie ważne jako suplement diety dla dzieci, ponieważ większość 

gatunków owadów posiada duże zasoby kwasów tłuszczowych (porównywalne z rybami). 

• Są również bogate w błonnik i mikroelementy, takie jak: miedź, żelazo, magnez, mangan, 

fosfor, selen i cynk.

Owady stwarzają niskie ryzyko przenoszenia chorób odzwierzęcych (choroby 

przenoszonych ze zwierząt na ludzi), takich jak H1N1 - ptasia grypa i BSE - choroba

szalonych krów.

Wartość odżywcza i korzyści zdrowotne



KaraczanŚwierszczMącznik 

Mączki z owadów

mączki full-fat

mączki odtłuszczone

Hermetia illucens

Józefiak et al. 2015 unpublished



Produkty pochodzące z owadów



Zawartość białka ogólnego w nieodtłuszczonych mączkach 
z owadów (full-fat) jest wyższa niż w poekstrakcyjnej 

śrucie sojowej 
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Wysoka zawartość tłuszczu nawet do 55%

Profil kwasów tłuszczowych (w %)

Mącznik młynarek - Tenebrio  molitor (TM) i  Drewnojad 

- Zoophobas morio (ZM) w porównaniu do soi
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Józefiak et al. 2017 in press



Potencjał globalnego ocieplenia 
dzięki produkcji jednego kg 
jadalnego białka.

Zużycie energii dzięki produkcji 
jednego kg jadalnego białka.

Wpływ Mącznika młynarka na środowisko w porównaniu z innymi produktami zwierzęcymi

Wyniki tego badania przedstawione na zielono. 
Minimalne (niebieskie) i maksymalne (czerwone)  de Vries & de Boer (2010).

Użytkowanie gruntów spowodowane 
produkcją jednego kg jadalnego białka



Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

global warming potential



• Niska emisja gazów cieplarnianych

• Niskie zużycie wody

• Produkty odpadowe zamieniane w

białko i tłuszcz

• Bez-GMO

• Małe powierzchnie do hodowli

• Szybka produkcja białka

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE



Środki utrzymania i świadczenia socjalne
• Zbieranie i hodowla owadów może być zajęciem dla wielu ludzi, szczególnie w 

regionach rolniczych. 

•Minimalne wymagane  techniczne i inwestycyjne, niewielkie wydatki na podstawowe 

urządzenia do chowu, szczególnie w krajach o ciepłym klimacie.

• Owady mogą być zbierane w naturze, hodowane, przetwarzane i sprzedawane

•Działania te mogą bezpośrednio poprawić dietę i zapewnić dochód pieniężny poprzez 

sprzedaż nadwyżki produkcji jako żywność w biednych rejonach świata.

• Hodowla owadów może zapewnić możliwości rozwinięcia przedsiębiorczości.

•Jedwabnik służą dwóm celom: produkcji jedwabiu i żywności.  

•Podwójny cel produkcji może być również w przypadku miodu, który jest często 

spożywane razem z larwami pszczół 

• Owady mogą być stosunkowo łatwo przetwarzane na żywności i pasze. 

Niektóre gatunki mogą być spożywane w całości, mogą być również przetwarzane na 

pasty lub mielone i dodawane do różnych posiłków.











I światowa konferencja  

na temat wykorzystania 

owadów w wyżywieniu 

świata.    

Wageningen w Holandii

Maj 2014

Prof. Dr. Ir. Arnold Van Huis

Wageningen University & Research - WUR

Department of Entomology
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II światowa konferencja  na temat 

wykorzystania owadów w 

wyżywieniu świata. 

W Wuhan w Chinach         

Maj 2018



Główne tematy II międzynarodowej konferencji 

"Insects to Feed the World" (IFW 2018) w 

Chinach to:

- Rola owadów w produkcji żywności i paszy.

- Fermowa hodowla owadów.

- Ethno - entomologia i hodowla owadów specjalnego 

przeznaczenia – w farmakologii.

- Opracowanie i budowa systemów produkcji pasz z 

udziałem białka i tłuszczu z owadów.

- Systemy żywienia, przetwarzania i ochrony owadów.

- Jadalne owady jako składniki żywności.

- Ochrony środowiska – rolnictwo - kwestie zbierania 

owadów w środowisku naturalnym.

- Choroby owadów.

- Bezpieczeństwa żywności z udziałem owadów,

- Ustawodawstwo, zasady marketingu i ekonomii.

- Postawy konsumenckie w zakresie konsumpcji 

jadalnych owadów.

- Etyki w hodowli owadów ich przetwarzaniu i 

w badaniach.



Opisano ponad 2000 gatunków owadów jadalnych na całym świecie. 

Jednak niewiele jest wykorzystanych w masowej  hodowli.

Owady wykorzystywane w żywieniu i na paszach
Świersze:

Acheta domesticus (L.), - świerszcz domowy 

Gryllodes sigillatus (Walker), świerszcz kubański

Gryllus assimilis (Fab.), - świerszcz polowy

•

G. bimaculatus De Geer, - świerszcz śródziemnomorski

G. locorojo Weissman and Gray; 

The greater wax moth,

Galleria mellonella L.; - Barciak większy 

MASOWA – fermowa PRODUKCJA OWADÓW 



Tenebrio molitor L., - mącznik młynarek
Zophobas atratus Fab., 

Zophobas morio Fab.- drewnojad

Alphitobius diaperinus Panzer; - pleśniakowiec lśniący 

Muchy:

• Musca domestica L.; - mucha domowa 



Black soldier fly - (BSF), Hermetia illucens (L.) 

























Od hodowli 

tradycyjnej w małej 

skali do hodowli 

przemysłowej



Pasza 

W świetle rosnących cen i coraz większego zapotrzebowania na pasze wiele gatunków owadów może odegrać 

kluczową rolę w uzupełnianiu lub częściowym zastępowaniu mączki roślinnej w paszach dla zwierząt. 

Wśród nich, kilka wykazały taki potencjał i są już produkowane w masowych ilociach, 

zwłaszcza Hermetia illucens, Tenebrio molitor i Musca domestica.  

Oprócz białek, witamin, minerałów lub tłuszczów, bioaktywne składniki, takie jak kwas laurynowy, peptydy 

przeciwdrobnoustrojowe i chityna mają właściwości wzmacniające odporność - potwierdza wysoki potencjał 

zastępowania antybiotyków. 

W akwakulturze chityna usprawniła rozwój korzystnej mikroflory jelitowej (mączka z larw Hermetia illucens  w 

paszy dla pstrąga tęczowego zwiększała częstość występowania bakterii probiotycznych w mikroflory jelitowej). 

Nie odnotowano alergii wywołanej przez paszę pochodzącą od owadów u zwierząt domowych i hodowlanych. 

Prebiotyczne działanie owadów może również wystąpić z powodu obecności oligosacharydów – w szczególności 

immunosacharydy są znane jako stymulatory układu odpornościowego. 

Obecność kwasu laurynowego w larwach owadów znana jest ze swoich właściwości przeciwwirusowych i 

przeciwbakteryjnych.  

U owadów występuje największą różnorodność peptydów przeciwdrobnoustrojowych.  



The future of aquafeeds











"Insects to Feed the World" 

(IFW 2018) Chiny 



Hodowla świerszczy może być bardziej

opłacalna od produkcji drobiu

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem w Stanach 

Zjednoczonych pojawia się coraz więcej farm świerszczowych.

Jednym z ciekawszych tego typu projektów jest realizowana 

przez Tiny Farms - farma świerszczy w starej fabryce 

samochodów Dodge w San Leandro w Kaifornii.

Przemysłowa hodowla świerszczy i szarańczy.

Owady są pokarmem dla zwierząt terariowych np.: 

jaszczurek, legwanów itp. które stają się coraz 

popularniejszym zwierzętami domowymi



















"Insects to Feed the World" 

Holandia 2014



W Chinach w mieście 
Zhuzhou
Produkcja larw 
Muchy afrykańskiej  -
Hermetia illucens

100 ton dzienne.

"Insects to Feed the World" (IFW 2018) 











https://www.youtube.com/watch?v=GAycvo6BL0A

https://www.youtube.com/watch?v=GAycvo6BL0A


Wraz z dodaniem trzech 
głównych partnerów 
finansujących, Enterra Feed 
Corporation ogłosiła, że jest na 
dobrej drodze do zakończenia 
budowy nowych obiektów w 
Albercie (2019), Kolumbii 
Brytyjskiej ( 2020) i środkowo-
zachodnich Stanach 
Zjednoczonych (2021).
Budowa każdego zakładu 
będzie kosztować około 30 
milionów dolarów  



Ÿnsect niedawno zbudował zakład produkcji 

owadów na dużą skalę. Wyposażony w 

najnowsze technologie hodowli i przetwarzania 

owadów, zakład w pobliżu Dole w Burgundii-

Franche-Comté



Protifarm, nowy holenderski oddział firmy Ÿnsect, światowego lidera w produkcji 
naturalnych składników owadów.
Firma Ÿnsect ogłosiła przejęcie firmy Protifarm, światowego lidera w produkcji składników do 
spożycia przez ludzi.  
Po tym, jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał larwy mącznika za 
bezpieczne do spożycia przez ludzi w styczniu tego roku, Ÿnsect przyspiesza swój wpływ na 
sektor białek alternatywnych, rozszerzając rynek na składniki żywności pochodzące z 
owadzich składników do żywności dla ludzi.

Oprócz swoich zakładów we Francji, Ÿnsect rozwija się teraz na arenie międzynarodowej 
dzięki integracji Protifarm. Umacnia to pozycję firmy jako największego na świecie gracza na 
rynku owadów do celów spożywczych i paszowych. 
Z dwoma zakładami produkcyjnymi Ÿnsect działającymi w Dole i Ermelo oraz jednym w 
budowie w pobliżu Amiens, efektem jest wzrost wolumenu oraz przyspieszenie produkcji i 
dostaw do klientów w krótkim i średnim okresie.  Łączną wydajność ma być ponad 230 000 
ton składników rocznie.

Protifarm Położony w Ermelo w 

Holandii,  produkuje do tej pory 

ponad 1000 ton składników, z 

możliwością rozbudowy obiektów 

do 20 000 ton.

Protifarm jest drugą placówką 

Ÿnsect za granicą po swojej 

pierwszej filii w Miami (Stany 

Zjednoczone). 



https://protifarm.com/




Ÿnfarm będzie pierwszą i największą w pełni zautomatyzowaną 
jednostką przemysłową specjalizującą się w produkcji wysokiej 
klasy białek owadzich. Obiekt, który będzie bazować w Amiens 
Métropole (Hauts-de-France), jest współfinansowany przez 
Komisję Europejską i Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 
Bioprzemysłu (BBI JU) do 20 mln euro.

Ÿnfarm







Biogazownia

Sad owocowy
Restauracja

Uprawa 
warzyw

Hodowla 
larw BSF









Jednostka hodowlana owadów Amusca 
produkuje codziennie mieszankę 5 ton larw

Amusca i Mavitec 

mobilną jednostkę hodowli owadów



Produkcja i zarządzanie 

Jednym z głównych wyzwań masowej hodowli jadalnym owadów jest znalezienie prawidłowej 

równowagi między poziomami mechanizacji, automatyzacji, pracy, inwestycji i produktywności.

Elementy produkcji owadów związane z jakością i kosztami takie jak: żywienie, pojenie, obsługa, 

zbieranie, systemy czyszczenia, przetwarzanie, pakowanie i magazynowanie mogą być znacznie 

poprawione przez zastosowanie technologii.

Przykład fermy (A)  przygotowanie i magazynowanie paszy w silosie, (B)  pomieszczenia hodowlane, (C) owady  gotowe do zebrania, 

są czyszczone i oddzielane od odchodów, (D) hala do czyszczenia i mycia  pojemników  (E) pomieszczenia do gromadzenia i 

pakowania odchodów lub przenoszenie do kompostownika, (F) zebrane owady są przetwarzane na miejscu – surowiec paszowy(G) 

administracja - kierownictwo, kontrola jakości.







Mecynorhina polyphemus jest największym 
chrząszczem w swoim rodzaju (Chelorrhina). Samice 
dorastają do około 5 cm, samce natomiast od 4 cm do 8 
cm. 













Międzynarodowa platforma owadów do żywności i pasz (IPIFF) 
jest organizacją non-profit UE,

Utworzona w 2012, Stowarzyszenie składa się dziś z 66 członków.

Większość członków IPIFF to europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które produkują owady na rynku

europejskim. Stowarzyszenie przyjmuje również firmy produkujące owady zlokalizowane poza Europą, instytuty

badawcze i inne podmioty w łańcuchu dostaw żywności.



w Europie - w liczbach 

[członkowie]                        [kraje] [wartość inwestycji w Euro]         [produkcja w kT 
w 2021 r]



Asian Food and Feed Insect Association- AFFIA



INTERNATIONAL 
PLATFORM FOR 

INSECTS 
AS FOOD AND FEED

https://ipiff.org/
https://ipiff.org/


HiProMine S.A.
ul. Poznańska 8
62-023 Robakowo
www.hipromine.com

Siedziba spółki / biura
ul. Jesionowa 11, 
32-091 Masłomiąca gm. 
Michałowice
www.proteineresources.com

http://www.hipromine.com/
http://www.proteineresources.com/


Proteine Resources zamierza zrewolucjonizować rynek paszowy, spożywczy i agrokulturalny, poprzez 

budowę w pełni zrobotyzowanych fabryk, przetwarzających bioodpady w wysokiej jakości białko, tłuszcz i nawóz 
owadzi, korzystających jedynie z odnawialnych źródeł energii i zero-emisyjnych.
Celem jest zmieniać nawyki żywieniowe mieszkańców krajów wysokorozwiniętych, poprzez popularyzację idei 
konsumpcji owadów, jako alternatywnego, zdrowego, ekologicznego i etycznie pozyskanego białka zwierzęcego.

Wizja wykorzystania owadów jako „białka nowego tysiąclecia”,





2018r.

Angielska firma AgrinProtein jest rekordzistą w 
inwestycji w hodowli owadów. Posiada farmy w 
różnych krajach świata, jedną z wielu jest 
zbudowana w Południowej Afryce - wielka, 
nowej generacji ferma Black Solder Flay BSH 
(Hermetia illucens)

W lutym 2019 r. francuska firma Ynsect uzyskała 
rekordową sumę 125 milionów dolarów na 
inwestycje w zakresie hodowli Mącznika 
młynarka a w 2020 zebrała od inwestorów 
250 milionów dolarów.

Ostatnio firmy InnovaFeed i Entomo Farm 
znalazły się w czołówce rankingu.

Kalifornijski hodowca konopi Cresco Labs. 

Niemiecki Infarm i francuska  grupa rolnicza 

Agricool łączą swoje działania stając się 

wielkim graczem na rynku..



szarańcza

świerszcz

Mącznik młynarek

Pleśniakowiec lśniący

Drewnojad

Czarna mucha (Hermetia)

Mucha plujka

Mucha domowa



Dobre praktyki higieniczne na etapach

przetwarzania stosowanych w odniesieniu

do owadów przeznaczonych na paszę dla

zwierząt

4.1. Wprowadzenie: zakres, ramy prawne i ogólne

zalecenia

Projekt przewodnika unijnego w 
sprawie dobrych praktyk higienicznych
dla producentów owadów dla celów spożywczych i paszowych

92 strony







https://www.bugburger.se/foretag/the-eating-insects-startups-
here-is-the-list-of-entopreneurs-around-the-world/

Baza firm zajmujących się owadami

Pierwsza lista została utworzona 23 października 2015 r. z okazji 

pierwszej edycji Światowego Dnia Jadalnych Owadów.

Jest to lista przedsiębiorstw na całym świecie skupia:  

- firmy, organizacje i osoby, które albo pracują nad produktem 

jadalnymi owadami, planują dostarczyć jeden lub po prostu 

opowiadają się za korzyściami płynącymi z jedzenia owadów. 

Obejmuje ona również hodowlę owadów i inne powiązane 

działania.

https://www.bugburger.se/foretag/the-eating-insects-startups-here-is-the-list-of-entopreneurs-around-the-world/



