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WSPÓŁCZESNE PROBLEMY W CHOWIE I HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ
– JAK JE IDENTYFIKOWAĆ I IM PRZECIWDZIAŁAĆ

dr inż. Rodian Pawłowski, 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Temat, który pragnę w tej publikacji Państwu przedstawić jest bez wątpienia tematem trudnym, 
wymagającym wnikliwej, a co najważniejsze obiektywnej oceny. Powszechnym jest, że słysząc słowo 
„problem”, od razu nasze nastawienie jest negatywne, niechętne, a nasza postawa i postępowanie sta-
ją się asekuracyjne. Wobec „problemu” stosujemy strategie dezaprobaty i unikania, co w konsekwencji 
prowadzi do zaniedbań i powoduje szereg szkód. Na początku, gdy tylko słyszymy o problemie nie 
podejmujemy działań, czekamy, obserwujemy i żyjemy w przeświadczeniu, że ten problem nas nie 
dotyczy, że może nas ominie. 

Takie postrzeganie problemu jest błędne, a w aspekcie produkcji zwierzęcej po prostu niedopusz-
czalne. Dlatego zarówno publikacja jak i nasza konferencja mają na celu nie tylko uzmysłowić nam 
zagrożenia wynikające z pewnych problemów, ale przede wszystkim wskazać kierunek postępowania 
i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Przechodząc do meritum naszej publikacji należy podkreślić, że trzoda chlewna to bez wąt-
pienia najważniejszy kierunek produkcji zwierzęcej w Polsce, który niestety w ostatnich latach 
spotyka się z wieloma trudnościami. Stan pogłowia z roku na rok znacząco się obniża, a według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10780,5 tys. 
sztuk, co w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym wskazuje na spadek o 8,9%. Co 
równie istotne spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjnych i użytkowych 
trzody chlewnej.

Pogłowie trzody chlewnej i loch w latach 2010-2019 (Informacje sygnalne GUS 13.09.2019 r.)
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Pomimo, iż średnie roczne spożycie wieprzowiny w Polsce jest od wielu lat na stałym poziomie 
wynoszącym ok. 40 kg na osobę, to sytuacja ta nie napawa optymizmem, gdyż rok rocznie zauważa-
my zachwianie na linii eksport – import. Według danych KOWR w ubiegłym roku w przeliczeniu na 
ekwiwalent tusz, do Polski zaimportowano 978 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzo-
wych, podczas gdy w tym samym przeliczeniu eksport wyniósł 817 tys. ton produktów wieprzowych. 

Nie skupiając się jednak na zawiłościach wynikających z uwarunkowań gospodarczych i politycz-
no-ekonomicznych, w niniejszej publikacji, chciałbym przedstawić te problemy, które bezpośrednio 
oddziałują na skale produkcji w poszczególnych gospodarstwach, jak i na wyzwania, które przed ich 
właścicielami zostały w ostatnim czasie postawione. 

Wśród tych problemów dominującym i stosunkowo nowym tematem jest afrykański pomór świń, 
który w znacznym stopniu spowodował ograniczenia w produkcji trzody chlewnej. Afrykański pomór 
świń poprzez, swoją zjadliwość, brak konwencjonalnych metod jego zwalczania oraz tempo swojej 
ekspansji, stał się w dość krótkim czasie problemem nie tylko lokalnym, ale światowym. Dlatego też 
administracyjne metody jego zwalczania i wynikające z tego faktu ograniczenia są często bardzo re-
strykcyjne. Restrykcje te przyczyniły się bowiem do likwidacja stad i ograniczenia ilości gospodarstw. 
I nie mam tu tylko na myśli likwidacji stad w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF, czy też z uchybie-
niami spowodowanymi niedostosowaniem się do wymogów bioasekuracji. Problem ten dotyczy także 
zaprzestania produkcji przez tych, którzy z obawy przed konsekwencjami pojawienia się wirusa ASF, 
przebranżowili się na inną produkcję zwierzęcą, albo pozostali tylko przy produkcji roślinnej. 

Kolejnym problemem, o którym należy wspomnieć są aspekty żywieniowe. Ma to przede wszystkim 
charakter ekonomiczny, gdyż żywienie stanowi ok. 70% wszystkich kosztów ponoszonych na utrzyma-
nie zwierząt i to w nim wydaje się, że można poszukiwać największych oszczędności. Kiedy na po-
czątku wieku zaprzestano stosowania m.in. antybiotykowych stymulatorów wzrostu (zakaz od 1 stycz-
nia 2006r.) i mączek mięsno-kostnych (zakaz od 1 listopada 2003r.), ceny komponentów paszowych 
oraz mieszanek pełnoporcjowych poszybowały w górę, wprowadzając duże załamanie na rynku wie-
przowiny i spadek opłacalności produkcji. Niewątpliwie wprowadzone zakazy były w tamtym czasie, 
jak najbardziej słuszne, jednak w poszukiwaniu tańszych pasz, producenci sięgali po niesprawdzone 
zamienniki, których słaba jakość i niedostateczne zbilansowanie przyczyniały się do pogorszenia wy-
ników produkcyjnych i obniżenia statutu zdrowotnego zwierząt. Obecnie cena również jest głównym 
kryterium wyboru, jednak coraz częściej można zaobserwować wzrost świadomości wśród hodowców 
i producentów, co do składu i jakości paszy, a także sposobu żywienia. 

Ostatnim problemem z którym obecnie hodowcy i producenci trzody chlewnej musza się zmierzyć 
są zmiany przepisów w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń azotem i redukcji emisji amoniaku. 
Nowym wyzwaniem staje się produkcja nie tylko w oparciu o przepisy w zakresie bezpieczeństwa 
żywnościowego, ale również oddziaływań na środowisko naturalne. Redukcja strat azotu z nawoże-
nia w rolnictwie jest ku temu najlepszym przykładem i wcale nie chodzi tu tylko o poprawę jakości 
wód. Ma ona również wymiar ekonomiczny, gdyż opiera się o planowanie i organizację produkcji, 
w taki sposób aby dostępność substancji odżywczych w glebie pozwalała na prawidłowy wzrost roślin 
uprawnych, bez konieczności dodatkowego, często zbędnego nawożenia. Należy tez wspomnieć o za-
kończeniu prac legislacyjnych w zakresie ograniczania emisji amoniaku. Efektem zakończonych prac 
jest „Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku”. Kodeks ten 
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jest narzędziem stosowanym w celu upowszechniania metod ograniczania emisji amoniaku, a także 
właściwego obiegu azotu w gospodarstwach rolnych. Kodeks jak i inne akty prawny w tym zakresie są 
elementem spełniania wymogów Unii Europejskiej dla ochrony środowiska.

W celu przybliżenia Państwu powyższej tematyki serdecznie zapraszam do lektury kolejnych roz-
działów niniejszej publikacji. W trosce o jak najbardziej aktualne i profesjonalne przedstawienie po-
szczególnych zagadnień, z prośbą o ich opracowanie zwróciliśmy się do naukowców – specjalistów 
– praktyków, którzy na co dzień współpracują z hodowcami i producentami trzody chlewnej, spotykają 
się z ich codziennymi problemami i starają się ich wspomagać w stawianiu czoła codziennym wyzwa-
niom oraz poprawie jakości produkcji. Jestem przekonany, że niniejsza publikacja pozwoli Państwu na 
realną ocenę zagrożeń i prawidłowe identyfikowanie problemów w swoich gospodarstwach.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – SYTUACJA W NASZYM KRAJU
I WYMAGANIA DOTYCZĄCE BIOASEKURACJI W CHLEWNIACH

lek. wet. Dorota Daniluk 
Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce 
zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. 
Inne gatunki zwierząt oraz ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF.

Hodowcę zawsze powinny zaniepokoić nagłe padnięcia świń, w szczególności padnięcia macior, 
tuczników, którym nie towarzyszą żadne inne objawy; wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała 40,5-42°C 
(uwaga: gorączkujące świnie mogą mieć zachowany apetyt); sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, 
wybroczyny w skórze, zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu i kończynach, 
posmutnienie, utrata apetytu. 

W przypadku najmniejszych wątpliwości, co do przyczyn wystąpienia ww. objawów w stadzie świń, 
należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który podejmie 
działania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby, w tym pobierze próbki do badań 
laboratoryjnych w kierunku ASF. Zgłoszenia podejrzenia choroby, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, można dokonać 
bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem, lub wła-
ściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza). Zapewni to szybką likwida-
cję choroby, w przypadku jej wystąpienia i zminimalizuje ryzyko jej dalszego rozprzestrzeniania się. 

Okres inkubacji afrykańskiego pomoru świń tj. okres od czasu zakażenia do wystąpienia pierw-
szych objawów chorobowych wynosi od 4 do19 dni, w ostrym przebiegu: 3-4 dni. Infekcja w stadzie 
przebiega powoli a śmiertelność zwierząt może osiągnąć 100%. 

Na podkreślenie zasługuje znaczna oporność wirusa ASFV na działanie czynników środowiskowych. 
Nie zabija go ani wędzenie, ani solenie, ani peklowanie, czy też mrożenie. Podkreślić należy, że np. w so-
lonej słoninie wirus jest żywotny i zjadliwy przez 3-4 miesiące a w mrożonym mięsie nawet do 1000 dni. 
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Do dnia dzisiejszego nie ma szczepionki na tę chorobę, w związku z czym jedyną metodą zwalcza-
nia afrykańskiego pomoru świń jest likwidacja zakażonego stada poprzez zabicie wszystkich wrażli-
wych zwierząt.

W Polsce pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzików stwierdzono w lutym 2014 r. 
na terenie województwa podlaskiego. Do chwili obecnej choroba rozprzestrzeniła się na obszar pięciu 
województw: ww. podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz podkarpac-
kiego. Do września 2019 r. stwierdzono łącznie ponad 5 tys. przypadków ASF u dzików (w tym ok. 
800 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) oraz 259 ognisk u świń (w tym 34 na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego).

Bardzo ważnym wektorem wirusa są padłe dziki. W tkankach padłych dzików wirus może przeżyć 
przez cały okres zimowy, latem – przez 2-3 miesiące. Dlatego niezmiernie ważne jest jak najszybsze 
zbieranie zwłok padłych dzików oraz ich utylizacja. Jest to jeden z istotnych elementów ograniczają-
cych szerzenie się choroby.

Do zakażenia zwierząt zdrowych dochodzi poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzę-
tami zakażonymi. Na terenie naszego województwa obecność materiału genetycznego wirusa afry-
kańskiego pomoru świń u dzików stwierdzono na terenie 15 powiatów u ponad 1200 dzików, a więc 
należy przypuszczać, że wirus dość powszechnie występuje w środowisku gdzie bytują dziki. Dlatego 
też wirus stosunkowo łatwo może być przeniesiony do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie 
np. na butach, ubraniu, za pośrednictwem skażonego sprzętu, narzędzi, maszyn, pojazdów, zwierząt 
mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, 
słomę, zielonkę, skażone zboże, skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami). Wirus nie 
szerzy się drogą powietrzną.

Występowanie ASF na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 r.
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Wymagania w zakresie bioasekuracji dotyczące gospodarstw utrzymujących świnie określone zo-
stały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018 r. poz. 290 ze 
zm.). Spełnienie zawartych w nim wymogów ma zminimalizować ryzyko wystąpienia ognisk afrykań-
skiego pomoru świń. Pamiętać należy, że wystąpienie choroby w gospodarstwie utrzymującym świnie, 
niezależnie od liczby świń tam utrzymywanych, wiąże się z ogromnymi kosztami zwalczana choroby 
(m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowa-
dzenia oczyszczania i dezynfekcji, przeprowadzeniem badań laboratoryjnych) a co najważniejsze, 
z wprowadzeniem szeregu restrykcji wobec wszystkich gospodarstw, które utrzymują świnie i które 
znajdą się w wyznaczonych wokół ogniska choroby obszarach. Wystąpienie ASF skutkuje również 
narażeniem producentów na olbrzymie straty finansowe związane z drastycznym ograniczeniem moż-
liwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY ŻYWIENIOWE W CHOWIE I HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

dr inż. Dorota Bugnacka
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Racjonalne żywienie jest podstawą opłacalności produkcji trzody chlewnej. To właśnie żywienie 
jest traktowane jako najważniejszy czynnik środowiskowy wpływający na efektywność produkcji, a jed-
nocześnie stanowiący około 70-75% jej kosztów. A zatem, niezbędne jest kierowanie się prawidłowy-
mi założeniami w trakcie bilansowania i skarmiania mieszanek paszowych dla świń. W tym miejscu 
należy podkreślić, że bardzo istotna jest tu umiejętność łączenia dwóch rozbieżnych, jak mogłoby się 
wydawać, potrzeb. Z jednej strony – należy bowiem zapewnić jak najlepsze pokrycie zapotrzebowania 
pokarmowego zwierzęcia, z drugiej zaś – starać się ograniczyć koszty żywienia do możliwego mini-
mum. Spełnienie tylko jednego z tych wymogów nigdy nie zapewni dobrej efektywności produkcji.

Przyjęło się opisywać, że prawidłowe żywienie świń jest „zbilansowane”, wobec czego należy wy-
jaśnić, co to oznacza w praktyce. Otóż, w praktyce prawidłowe żywienie, a de facto, także prawidłowe 
bilansowanie dawek pokarmowych i mieszanek pełnoporcjowych oznacza:
n respektowanie zaleceń normatywnych dotyczących żywienia poszczególnych grup produkcyjnych 

świń;
n przestrzeganie zaleceń dotyczących zawartości poszczególnych składników pokarmowych (ener-

gia metaboliczna, białko strawne, aminokwasy egzogenne – ich ilość, jak również wzajemne pro-
porcje, mikro- i makroelementy, witaminy;) – również odpowiednio do grupy technologicznej;

n umiejętność doboru komponentów paszowych – odpowiednio do grupy technologicznej, czyli fazy 
użytkowania w przypadku loch oraz wieku i masy ciała u świń rosnących;

n respektowanie zaleceń dotyczących ograniczeń w stosowaniu komponentów zawierających związ-
ki antyżywieniowe;
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n używanie surowców paszowych najlepszej jakości, i o najwyższym poziomie czystości (eliminacja 
zanieczyszczeń bakteriologicznych, mikologicznych, jak też mechanicznych);

n odpowiedni stopień rozdrobnienia komponentów paszowych;
n przechowywanie gotowych mieszanek pełnoporcjowych we właściwych warunkach.

W ślad za powyższym, można więc sformułować najczęstsze błędy w żywieniu trzody chlewnej:
n nieprawidłowy poziom białka w paszy, niedostosowany do zapotrzebowania pokarmowego kon-

kretnej grupy technologicznej;
n nieprawidłowy poziom aminokwasów egzogennych, ze szczególnym uwzględnieniem roli lizyny 

(a także metioniny, cystyny, tryptofanu i treoniny);
n nieprawidłowy poziom energii w paszy;
n nieprawidłowy stosunek energetyczno-białkowy w dawce/mieszance;
n nieprawidłowy poziom związków mineralnych i witamin;
n nieprawidłowy poziom włókna surowego;
n bilansowanie dawek/mieszanek wyłącznie w oparciu o normatywne, tabelaryczne zawartości 

składników pokarmowych – należy kontrolować (zlecać analizy w uznanym laboratorium) zawar-
tość białka w surowcach, które stosujemy (zwłaszcza w zbożach z własnych upraw, a także okre-
sowo w komponentach pochodzących z zakupu);

n stosowanie w mieszance komponentów paszowych niedostosowanych do potrzeb konkretnej grupy 
technologicznej;

n przekraczanie zawartości komponentów zawierających substancje antyżywieniowe lub łączenie 
w jednej mieszance zbyt wielu komponentów zawierających te związki;

n stosowanie pasz o niskiej jakości, np. zapleśniałych lub zawierających inne zanieczyszczenia;
n przechowywanie komponentów paszowych i gotowych mieszanek pełnoporcjowych w nieodpo-

wiednich warunkach;
n błędy technologiczne w trakcie przygotowywania mieszanek: zbyt duże lub zbyt małe rozdrobnie-

nie surowców paszowych używanych do sporządzania mieszanki; 
n brak homogeniczności mieszanki pełnoporcjowej (zbyt długi lub zbyt krótki czas mieszania);
n niedokładne odważanie komponentów;
n niedostosowanie formy paszy do możliwości jej pobrania przez zwierzę;
n nagła zmiana paszy (zalecane przejście na kolejną mieszankę w trakcie 3-4 dni);
n brak stałego dostępu do wody pitnej;
n nieodpowiednia higiena koryt, autokarmników, poideł, linii technologicznych w żywieniu płynnym.

Poza powyżej wymienionymi błędami popełnianymi często w żywieniu wszystkich grup produkcyj-
nych trzody chlewnej, należy również wymienić te, które są charakterystyczne dla poszczególnych 
grup zwierząt. 

W przypadku loch najczęstsze błędy żywieniowe to:
n niezbilansowane żywienie, nadmiar energii przy niedoborze białka (zwłaszcza w okresie laktacji);
n niedostosowanie poziomu żywienia do kondycji i wieku/cyklu rozpłodowego;
n niestosowanie flushingu w fazie przygotowania do krycia;
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n stosowanie flushingu po pokryciu/inseminacji;
n nieprzestrzeganie stałych pór karmienia;
n zbyt mała liczba odpasów w żywieniu loch karmiących;
n niedostosowanie poziomu żywienia lochy w okresie laktacji do liczby karmionych przez nią prosiąt;
n żywienie na jednakowym poziomie (zbyt niskim lub zbyt wysokim) w trakcie całej ciąży;
n zbyt długi okres w jakim traktuje się lochę jako wysokoprośną (wcześniej, niż od 90. dnia ciąży);
n żywienie lochy w okresie przygotowania do porodu (tj. na 3-4 dni przed planowanym terminem) tak, 

jak lochy wysokoprośnej (zalecane zwiększenie poziomu włókna w paszy, dodatki stabilizujące 
procesy trawienne);

n żywienie lochy wysokoprośnej i karmiącej na tym samym poziomie - skutkiem jest zapasienie lochy 
wysokoprośnej (częściej) lub niedożywienie karmiącej;

n niedostateczne żywienie lochy karmiącej (zwłaszcza niedobór białka) – skutkiem jest utrata 
kondycji;

n zbyt obfite żywienie loch w pierwszych dniach po porodzie – ryzyko MMA i obniżenia mleczności;
n nieprzestrzeganie zasady zmniejszania intensywności żywienia przed odsadzeniem – ryzyko 

MMA, przedłużony okres jałowienia;

W przypadku knurów najczęstsze błędy żywieniowe to:
n zbyt obfite żywienie, zwłaszcza w okresie niższej intensywności krycia (zalecane żywienie nor-

mowane);
n zbyt skąpe żywienie w fazie intensywnego użytkowania rozpłodowego;
n stosowanie w żywieniu knurów pasz przeznaczonych dla innych grup produkcyjnych świń (nieod-

powiedni poziom składników pokarmowych, zwłaszcza zw. mineralnych).

Najczęstsze błędy w żywieniu prosiąt ssących i odsadzonych to:
n zbyt późne rozpoczęcie dokarmiania prosiąt ssących (później, niż w 7.-10. dniu życia);
n podawanie nieodpowiedniej mieszanki, przeznaczonej dla starszych zwierząt (źle pojęta 

oszczędność!);
n zbyt mała intensywność dokarmiania od 21. dnia życia prosiąt (tzn. po szczycie laktacji u lochy);
n brak dodatków/preparatów stabilizujących treść pokarmową i proces trawienia w okresie okołood-

sadzeniowym;
n zmiana paszy w okresie okołoodsadzeniowym (nie należy zmieniać paszy tydzień przed i po odsa-

dzeniu!);
n zbyt szybka intensyfikacja żywienia po odsadzeniu –należy stopniowo zwiększać ilość podawanej 

paszy.

Najczęstsze błędy w żywieniu młodzieży hodowlanej (loszek i knurków remontowych):
n zbyt intensywne żywienie loszek w trakcie odchowu (! zalecane żywienie normowane od 70kg m.c.);
n stosowanie tej samej mieszanki dla loszek i knurków (! różnice w zapotrzebowaniu na związki 

mineralne i witaminy);
n stosowanie pasz przeznaczonych dla innych grup produkcyjnych świń.
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Najczęstsze błędy w żywieniu tuczników to:
n niestosowanie żywienia fazowego;
n nieprzestrzeganie terminowych zmian paszy przy przejściu do kolejnej fazy żywienia w tuczu 2-, 3-, 

4-fazowym (brak kontroli masy ciała, wieku zwierząt);
n żywienie na poziomie zbyt niskim lub zbyt wysokim w poszczególnych fazach tuczu;
n podawanie tucznikom pasz najgorszej jakości spośród komponentów posiadanych w gospo-

darstwie.

Podsumowując można stwierdzić, że spełnienie wszystkich wymogów warunkujących prawidłowe, 
zbilansowane żywienie trzody chlewnej, jest warunkiem niezbędnym i podstawowym do osiągnięcia 
wysokiej efektywności żywienia. Błędy popełnione w tych procesach rzutują bowiem bezpośrednio 
na pogorszenie wyników produkcyjnych, rozpłodowych, tucznych i rzeźnych, wpływając tym samym 
negatywnie na wynik ekonomiczny produkcji trzody chlewnej.

WYMOGI ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM SIĘ GOSPODARSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘCHOWEM
I HODOWLĄ TRZODY CHLEWNEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

W ZAKRESIE OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ AZOTEM POCHODZENIA ROLNICZEGO
ORAZ REDUKCJI EMISJI AMONIAKU

dr hab. Jacek Walczak
Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej
Instytut Zootechniki PIB

Wzrost koncentracji produkcji i jej skali niosą ze sobą szereg zagrożeń, jak choćby w zakresie bio-
asekuracji, ale i skażenia środowiska. Możliwości samooczyszczenia tego ostatniego, albo rozcień-
czenia aplikowanego wolumenu gazów i biogenów na gruntach i w wodach w sąsiedztwie ferm trzody, 
zostały bezpowrotnie utracone na skutek przekroczenia dopuszczalnych pojemności buforowych. Stąd, 
związki te, oddziałujące szkodliwie nie tylko na środowisko przyrodnicze, ale i zdrowie ludzi, muszą 
zostać zneutralizowane, a ich rozpraszanie winno być ograniczone do bezwzględnego minimum. 

Regulacje prawne
W konsekwencji opisanego powyżej stanu wiedzy, produkcja zwierzęca w tym chów świń, objęte 

zostały szeregiem regulacji mającymi chronić środowisko naturalne. Na poziomie UE są to przede 
wszystkim Dyrektywa 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowany-
mi przez azotany pochodzenia rolniczego. Jej konsekwencją było wyznaczenie tzw. OSN na tere-
nie Polski. Na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 26 czerwca 2013 r. 
Komisja wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę o stwierdzenie, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom. Na jego podstawie wyroku skazującego przygoto-
wano „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, który 
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wdrażany jest aktualnie we gospodarstwach powyżej 10 DJP i/lub 10 ha UR. Obliguje on nie tylko 
do nieprzekraczania dawki 170 kg N/ha nawozów naturalnych, ale również reguluje sposób przecho-
wywania i stosowania tych nawozów. Wprowadza również dla wybranych gospodarstw, konieczność 
prowadzenia planów nawozowych. 

Innym aktem prawnym obowiązującym w produkcji trzody chlewnej jest Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2010/75/ UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych – IED, 
połączona z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu 
drobiu lub świń. Obejmuje ona wszystkie instalacje wykorzystywane w intensywnym chowie drobiu 
i trzody chlewnej przy liczbie stanowisk przekraczającej 2 000 – dla tuczników (powyżej 30 kg), lub 
750 – dla macior.

Takie obiekty w warunkach krajowych muszą uzyskać tzw. pozwolenie zintegrowane na swoją dzia-
łalność. BAT nakłada na nie konieczność stosowania przyjaznych dla środowiska technologii chowu 
w tym planów nawozowych oraz działań redukujących emisję gazów i odorów. Obiekty te w myśl 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko DzU poz 71 z dnia 18 stycznia 2016 oraz § 2. 1. zaliczane są do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W szczególności odnosi się 
to do (pkt 20) chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przelicze-
niowych inwentarza (DJP) – przy czym przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza. W tym 
przypadku chlewnie takie muszą uiszczać opłatę środowiskową, a ich działalność podlega zgłoszeniu 
do Wydziału ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego. W myśl nowego BAT, gospodarstwa te 
muszą nie tylko stosować plany nawożenia, ale również wdrożyć konkretne technologie redukujące 
emisje gazów.

Postępowanie z obornikiem i gnojowicą reguluje także Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 
i nawożeniu Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033. Odnośnie płyt i zbiorników, ale także innych budynków 
i budowli wykorzystywanych w chowie świń, obowiązuje Rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 81, z późn. zm.), które reguluje także sprawy związane z konstrukcją i usytu-
owaniem obiektów budowlanych - wskazano w nim obowiązek przechowywania płynnych odchodów 
zwierzęcych w szczelnych, zamkniętych zbiornikach w celu zwiększenia efektywności redukcji emisji 
amoniaku i uciążliwości zapachowych. Dodatkowo w celu ograniczenia emisji substancji odorotwór-
czych oraz zapylenia pomiędzy budowlami powodującymi uciążliwość, a budynkami mieszkalnymi 
wymagane jest zastosowanie szpaleru roślinności średnio – i wysokopiennej. 

Niestety to nie koniec wszystkich problemów jakie możemy napotkać w chowie, a związanych 
z ochroną środowiska. Polska ratyfikowała bowiem, Konwencję w sprawie transgranicznego zanie-
czyszczania powietrza na dalekie odległości ONZ (Dz. U. 85.60.311 z dnia 28 grudnia 1985 r.). Do 
tej pory nie było z tym aktem większych powiązań legislacji krajowej. Jednak konwencję inkorporo-
wała UE w postaci Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (tzw. NEC), 
zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE. Jej zapisy bezpośrednio obli-
gują nasz kraj do redukcji emisji amoniaku o 17% w 2030r. Stąd MRiRW zmuszone zostało do prac 
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nad praktycznymi rozwiązaniami w tym zakresie. W pierwszej kolejności powstanie kodeks dobrych 
praktyk, ale w konsekwencji powstaną wymogi technologiczne, adekwatne do BAT, gdzie kwestie amo-
niaku są już aktualnie ujęte. 

Nowelizacje dotyczące Effort Sharing Decision (ESD), opublikowane przez KE w postaci 
COM(2016) 482 final, COM(2016) 479 final, COM(2016) 500, final COM(2016) 501 final i załączonych 
do nich aneksów w dniu 20 07.2016r., mówią o stosunkowo niskim potencjale rolnictwa w redukcji 
GHG. Niestety, włączenie do bilansów węgla obszaru tzw. LULUCF, a w szczególności jednostek 
zakumulowanych w lasach w sposób pośredni skutkować będzie koniecznością pokrycia ubytku tych 
jednostek z obszaru rolnictwa. Brak jest tu jeszcze szczegółowych aktów wykonawczych, lecz sama 
zapowiedź konieczności kolejnych działań w produkcji zwierzęcej, stawia pytanie o wysokość jej po-
zaprodukcyjnych kosztów. 

Nie ulega wątpliwości, że ingerencja prawa w procesy produkcji powoduje wzrost jej kosztów. W UE 
sięga on od 15 do 20% kosztu całkowitego. Stąd z poziomu unii bardzo przestrzega się, aby wszyst-
kie kraje członkowskie stosowały te same rozwiązania prawne. Inaczej dochodziłoby do nieuczciwej 
konkurencji na drodze właśnie redukcji kosztu produkcji. Regulacje te pełnią również pewną osłonę 
wewnętrznego rynku przed zalewem wieprzowiny z innych rejonów świata, choćby WTO. Otóż gwa-
rantują one wysokie standardy produkcji, w tym jakość samego produktu, które przynajmniej oficjalnie 
muszą także spełnić importerzy. 

Dobór metod redukcji 
Wymienione powyżej akty prawne nakładają na fermy świń obowiązek redukcji oddziaływań śro-

dowiskowych. Taka obligacja jest możliwa w produkcji, jedynie na drodze wdrożenia różnego rodzaju 
technik i technologii. Mogą one być wykorzystane na etapach żywienia, utrzymania świń, przechowy-
wania i przetwarzania nawozów naturalnych oraz ich nawozowej aplikacji. 

W przypadku zwierząt monogastrycznych od 65-70% azotu pobranego z paszą trafia z powrotem 
do środowiska wraz z kałem i moczem. Do bezkosztowych praktyk redukcyjnych dla gospodarstw 
trzodziarskich, zaliczyć należy metody żywieniowe. Pierwszą z metod powinno być precyzyjne bi-
lansowanie białka w żywieniu zwierząt monogastrycznych (świń i drobiu). W celu zmniejszenia wy-
dalania azotu i emisji jego tlenków oraz amoniaku, należy wdrożyć zalecane W „Kodeksie dobrych 
praktyk amoniakalnych” MRiRW, koncentracje białka ogólnego w paszach. Metoda ta polega na gene-
ralnym obniżeniu poziomu białka ogólnego w paszy o 15-20%, przy jednoczesnym pokryciu potrzeb 
żywieniowych świń każdej grupy technologicznej. W praktyce, precyzyjne bilansowanie i obniżenie 
koncentracji białka w paszy wymaga zmiany składu paszy, ale również jej strawności. Do precyzyj-
nego bilansowania dawki na poziom N, zazwyczaj używa się dodatku aminokwasów syntetycznych, 
takich jak metionina, lizyna, treonina, arginina, tryptofan. Możliwe jest również dodawanie enzymów 
rozkładających niedostępne zazwyczaj dla świń, związki białkowe paszy. Taka pasza jest oczywiście 
droższa, ale jej zużycie jest mniejsze, co w dużym stopniu kompensuje wzrost kosztów żywienia. 
Generalnie efekt takiego działania oszacować można na 20% rozpraszania związków azotu i 10-15% 
redukcji amoniaku. 

Największe szanse wdrożenia posiada natomiast żywienie wielofazowe. Polega ono na wprowa-
dzeniu 3-5 pasz, precyzyjnie dostosowanych pod względem koncentracji białka i energii do wieku 
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i fazy wzrostu zwierząt, zamiast jednej dawki na cały okres odchowu. Dopasowanie diety do zapotrze-
bowania w różnych fazach wzrostu – żywienie wielofazowe – szczególnie w żywieniu świń, redukuje 
ilość wydzielanego azotu, a tym samym 

i emisję amoniaku i jego tlenków, przy zachowaniu produkcji na standardowym poziomie. Efekt 
redukcji szacuje się na 15% dla żywienia 2 fazowego i 25% dla 3-fazowego. W celu redukcji emisji 
amoniaku do atmosfery zaleca się w żywieniu warchlaków, zastosowanie dwóch rodzaju, pasz o od-
miennym poziomie białka i energii. Dla wcześniejszego odsadzania oraz odchowu do wyższej masy 
ciała (30 kg) powinny to być nawet trzy rodzaje pasz. 

Kolejnym etapem produkcji, który może być objęty metodami redukcyjnymi, jest system utrzymania. 
Działania te mają na celu ograniczenie emisji gazów takich jak amoniak i podtlenek azotu, czy metan. 
Już sama zmiana wielkości powierzchni zarusztowania kojca o 50%, pozwala na redukcję emisji tych 
gazów nawet o połowę. Dalsze ograniczenie powierzchni rusztów do 1/3 powierzchni kojca, skutkuje 
70% redukcją. Samo nachylenie bocznych ścian kanału gnojowego, również obniża wielkość uwal-
nianych gazów. Emisję można jeszcze zmniejszyć schładzając gnojowicę zdeponowaną w kanale 
(45-75%), poprzez instalację wymienników ciepła. To ostatnie może wspomagać system ogrzewania. 
Z chemicznego punktu widzenia metoda ta polega na zmniejszeniu efektywności działania ureazy. 
Podobny efekt uzyskuje się szybko oddzielając kał od moczu, choćby poprzez montaż podrusztowych 
przenośników odchodów. Współczesne technologie bezściołowe oferują również szereg innych roz-
wiązań, jak choćby wysokociśnieniowego flushingu, spłukującego odchody z części podrusztowej koj-
ca. Nawet przy pełnym zarusztowaniu podłogi można zredukować emisję montując nowy rodzaj rusztu 
zintegrowanego z naczyniem zbiorczym w o przekroju naciętej od góry rury. Taki przekrój ogranicza 
powierzchnię potencjalnej emisji. 

Jeśli już mowa o systemach wentylacji to usuwane z budynku powietrze może zostać oczyszczone 
z domieszek gazowych przez jonizatory montowane na przewodach wentylacyjnych lub biofiltry oraz 
płuczki, sytuowane na zewnątrz chlewni. O tyle o ile jonizatory powodują reakcje chemiczne i prze-
prowadzenie reaktywnych form związków chemicznych do postaci obojętnych gazów, o tyle płuczki 
wiążą domieszki gazowe w postaci roztworów soli, mogących zostać wykorzystanych nawozowo. Na-
tomiast sposób działania biofiltracji opiera się na procesach fizykochemicznych zachodzących przy 
współudziale mikroflory zasiedlającej złoże filtrujące. Domieszki gazowe zawarte w wentylowanym 
z budynku powietrzu w trakcie przepuszczania przez filtr, ulegają, adsorpcji, rozpuszczeniu i związa-
niu przez sam materiał filtrujący, wypełniającą go wodę oraz film mikrobiologiczny powlekający natu-
ralny materiał filtrujący. Następnie osadzone związki są wykorzystywane w procesach metabolicznych 
mikroflory. Po okresie wysycenia materiału filtrującego i namnożenia się mikroorganizmów, dokonuje 
się wymiany wkładu filtrującego. Zużyty materiał może być następnie wykorzystany, jako nawóz na-
turalny. Skuteczność tych metod zawiera się między 70% redukcji emisji dla jonizacji i biofiltracji do 
94% dla płuczek chemicznych. 

Bliską zasadzie działania płuczek jest metoda zakwaszania gnojowicy. Polega ona na doda-
waniu 96% kwasu siarkowego do gnojowicy w proporcji około 5 kg na tonę w celu uzyskania co 
najmniej pH =5,5. Zmiana pH unieczynnia enzym ureazę odpowiedzialną za proces amonifikacji. 
UNECE wycenia ten efekt redukcji do 60 %. Możliwe jest zakwaszanie zarówno w części podrusz-
towej budynku, jak i w samym zbiorniku gnojowicowym, a nawet w trakcie aplikacji nawozowej.
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Ogromne znaczenie ze względu na wiel-
kość efektu redukcji amoniaku ma przykry-
wanie otwartych zbiorników gnojowicowych. 
Szczegóły stosowanych rozwiązań zawiera 
tabela 1. We wszystkich przypadkach fizycz-
nie ograniczona zostaje powierzchnia wy-
miany gazowej między cieczą a powietrzem. 
Efekt redukcji jest tylko częściowy, gdyż 
większość przykryć nie jest szczelna. Lite-
ratura wymienia również możliwość przykry-
cia zbiorników słomą w szczególności tzw. 
lagun, czyli niskich zbiorników naziemnych 
powstałych z obwałowań. Efekt jest tu jednak krótkotrwały, a sedymentacja nasiąkniętych mate-
riałów, powoduje duże problemy techniczne z ich usuwaniem. Najskuteczniejsze w redukcji są 
szczelne przykrycia z folii polietylenowej o stosunkowo dużej gęstości i większej sztywności, niż 
folia kiszonkowa.

Przykrywać można również pryzmy obornikowe. Stosuje się tu identyczne folie jak dla przykrywa-
nia przejazdowych silosów na kiszonkę z kukurydzy. Podobny jest też sposób jej mocowania, polega-
jący na stabilizacji powierzchni folii ciężkimi przedmiotami jak opony, co zapobiega zrywaniu przez 
wiatr. Brzegi folii przykopuje się ziemią, a w przypadku płyt obornikowych stabilizuje do betonowego 
obrzeża. Ograniczenie wymiany gazowej z pryzmy, odcięcie od opadów deszczu i dostępu powie-
trza, wpływa na zmniejszenie intensywności uwalniania tlenków azotu i amoniaku. Instalacja taka 
ogranicza wymywanie NPK z wodą deszczową, ogranicza temperaturę pryzmy, zwiększa jej przesu-

Tabela 1. Efektywność różnych sposobów przykrywania zbiorników gnojowicowych

Typ przykrycia Rodzaj gnojowicy Poziom redukcji NH3 (%)

Dach lub sztywne przykrycie Wszystkie 80

Namiot Wszystkie 80

Pływająca folia Wszystkie 60

Pływające elementy plastikowe do 7 % sm 60

Naturalny kożuch powyżej 7% 40

Sieczka Wszystkie 40

Granulat (ceramiczny, plastikowy) do 7 % sm 60

Zastąpienie laguny zbiornikiem otwartym Wszystkie 30-60

Zamknięte plastikowe torby i pojemniki Wszystkie 100

Instalacja do zakwaszania gnojowicy
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szania i minimalnie ogranicza wymianę gazową. Efekt redukcji jest jednak znacznie mniejszy niż dla 
szczelnego okrycia folią. Badania własne IZ PIB wykazują możliwość uzyskania redukcji na poziomie 
60-80% amoniaku i tlenków azotu. 

Równie wysoką redukcję amoniaku powoduje przyorywanie do 4 godzin po aplikacji obornika. 
Sięga ona dla obornika 60-90%, a w przypadku gnojowicy do 70-90%. Przyoranie po 4 godzinach 
skutkuje już tylko 45-65% redukcji, a po 24 godzinach tylko 30%. Sama gnojowica nie jest już aktualnie 
aplikowana rozbryzgowo z prostych wozów asenizacyjnych. Wykorzystuje się tu beczki wyposażone 
w pompy i przewody dozujące gnojowicę bezpośrednio na glebę lub głęboko pod jej powierzchnię, tak 
na GO, jak i TUZ. Redukuje się w ten sposób emisje amoniaku o 90% (doglebowo), a przy pomocy 
tzw. wleczonych przewodów o 30%.

OFERTY SPONSORSKIE

SANITBIOTECH Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Jest wyłącznym dystrybutorem produktu 
JANOBIO. To innowacyjny środek przezna-
czony do dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń 
w miejscach hodowli, przetrzymywania oraz 
transportu zwierząt. Wyjątkowo niskie stężenie 
podchlorynu sodu oraz wysoka stabilność po-
wodują, że preparat wykazuje wyjątkowo szyb-
kie działanie wirusobójcze przy zachowaniu 
najwyższych norm bezpieczeństwa dla ludzi, 
zwierząt i środowiska. Celem firmy SANITBIO-
TECH jest podniesienie standardów bioaseku-
racji, która ma kluczowe znaczenie w dobie obecnych epizoocji, takich jak np. afrykański pomór świń. 

W ramach biodezynfekcji firma Sanitbiotech oferuje swoim klientom w ramach pakietów różne 
warianty ochrony:
n Osobiste pakiety bioasekuracyjne dla lekarzy weterynarii, hodowców, myśliwych.
n Odzież ochronną, kombinezony, spryskiwacze, rozpylacze i zamgławiacze.
n Systemy do dezynfekcji pojazdów – bramy przejazdowe.
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IBF Polska Sp. z o.o.  – Świat z Betonu – Nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa

Firma IBF produkcję prefabrykantów betonych dla rolnictwa rozpoczęła w 2010 roku w zakładach 
w Bolesławcu i Radomsku. Kierując się wysokimi normami jakośći jest jednym z głównych produ-
centów podłóg szczelinowych i ścian prefabrykowanych do zbiorników „Tank 4m”, które są zgodne 
z obowiązującymi normami ze znakiem CE. Wszystkie wyroby dostarczane są przez wybrane firmy 
transportowe, a elementy dostarczane są w taki sposób, który umożliwia natychmiastowy montaż.

Standardowa podłoga szczelinowa nadaje się szczególnie dla warchlaków i tuczników we wszyst-
kich typach chlewni. Można ją zastosować dla prośnych loch pomiędzy kojcami porodowymi i za kojca-
mi do karmienia. Dzięki szczelinie 18 mm można je wykorzystać w tradycyjnych sektorach krycia. Pod-
łogi szczelinowe są produkowane z powierzchnią szczelin wynoszącą 15 % powierzchni całkowitej.
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Schaumann Polska Spółka z o.o.

– specjalista w żywieniu, chowie i hodowli zwierząt, to firma z 80-letnią tradycją. Odpowiednio 
dopasowany system firmy Schaumann oferuje każdemu producentowi zwierząt, niezależnie od wiel-
kości, indywidualne rozwiązania umożliwiające stałe powiększanie jego sukcesu w gospodarstwie.

Oferuje: premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające, prestartery, koncentraty, pasze, preparaty 
mlekozastępcze, zakwaszacze oraz zakiszacze.

Produkty Schaumann-a są dopasowane do produkcji żywności niezmodyfikowanej genetycznie.



Notatki
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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