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Synopsis. Cech¹ ferm brojlerów Polski Po³udniowo-Wschodniej jest ma³a powierzchnia produkcyjna, która
nie zawsze zapewnia op³acaln¹ produkcjê. Alternatyw¹ dla tych ferm mog³aby byæ produkcja ekologiczna.
Najbardziej predystynowane do takiej produkcji s¹ ma³e fermy � do 1200 m2 powierzchni produkcyjnej

Wstêp
Zarówno w Polsce, jak i w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej, aspekt ekonomiczny

dominowa³ w produkcji zwierzêcej, tak¿e w produkcji drobiarskiej. Intensyfikacja produkcji
zwierzêcej spowodowa³a wiele skutków negatywnych. W³¹czenie do ³añcucha pokarmowego
odpadków poubojowych spowodowa³o epidemie w produkcji zwierz¹t du¿ych. Produkcja w
wielkiej skali stanowi tak¿e zagro¿enie dla zrównowa¿onego rozwoju �rodowiska naturalnego.
Obecnie odpowiednie dyrektywy (ustawy) reguluj¹ poziom obecno�ci gazów i py³ów oraz
zawarto�ci azotu w glebie. Rozwój zrównowa¿ony oznacza rozwój uwarunkowany przestrzeni¹
ekologiczn¹, a przez synergiê aspektów ekonomicznych, �rodowiskowych i spo³ecznych, jest
bezpieczny i korzystny dla cz³owieka, �rodowiska i gospodarki [�Strategia zrównowa¿onego
rozwoju...�]. Aktualnie zrównowa¿ony rozwój jest stymulatorem postêpu, natomiast produkty
ekologiczne kojarzone s¹ ze zdrowiem i bezpieczeñstwem oraz nowoczesno�ci¹. Edukacja i
wzrost �wiadomo�ci ekologicznej konsumentów powoduje, ¿e w wielu krajach coraz wiêkszy
procent stanowi ¿ywno�æ ekologiczna w spo¿yciu ¿ywno�ci ogó³em.

Polska jest powa¿nym konkurentem dla dotychczasowych producentów unijnych miêsa
drobiowego. Spo�ród wszystkich krajów unijnych, wiêksz¹ produkcjê posiadaj¹: Francja, Wielka
Brytania, Hiszpania, W³ochy i Niemcy. Po wej�ciu do struktur Unii Europejskiej polscy produ-
cenci drobiu oprócz obowi¹zuj¹cych dotychczasowych przepisów wewnêtrznych, musieli do-
stosowaæ siê do uregulowañ unijnych.

Celem publikacji jest ocena szans rozwoju ferm kurcz¹t brojlerów Polski po³udniowo-wschod-
niej w zgodno�ci z za³o¿eniami rozwoju zrównowa¿onego.
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Materia³ i metodyka badawcza
Materia³ �ród³owy stanowi³y dane uzyskane w fermach producentów brojlerów Polski po-

³udniowo-wschodniej. Dane zebrano w 2001 roku. Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz
skonstruowany w celu uzyskania danych liczbowych i dotycz¹cych charakterystyki zaplecza
produkcyjnego ferm brojlerów województw ma³opolskiego i podkarpackiego.

Fermy zosta³y podzielone w grupy, bior¹c pod uwagê ich powierzchniê produkcyjn¹. Wy-
ró¿niono fermy: ma³e � o powierzchni produkcyjnej do 900 m2, �rednie �  900 do 1200 m2, du¿e
�  1200 do 2500 m2 oraz bardzo du¿e, tj. powy¿ej 2500 m2. W ogólnej liczbie 104 ferm znajdowa³y
siê 34  fermy ma³e, 47 ferm �rednich, 18 du¿ych oraz 5 ferm bardzo du¿ych. Fermy scharaktery-
zowano pod wzglêdem wielko�ci powierzchni produkcyjnej i wyposa¿enia w produkcyjne �rodki
trwa³e.

Uwarunkowania produkcji drobiarskiej  w Polsce po³udniowo-wschodniej
Produkcja drobiarska charakteryzuje siê krótkimi cyklami produkcyjnymi, co przyspiesza

obrót �rodkami pieniê¿nymi, jednak¿e jest materia³och³onna i kapita³och³onna. Obecnie ceny za
¿ywiec ulegaj¹ systematycznemu obni¿aniu siê, co powoduje tak¿e potanienie drobiu  i pro-
duktów drobiarskich. Jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia konsumenta. Producenci
natomiast s¹ zmuszeni tak dostosowywaæ stosowan¹ technologiê, aby koszty produkcji by³y
mo¿liwie niskie w danych warunkach.

W Polsce po³udniowo-wschodniej cech¹ specyficzn¹ gospodarstw rolnych jest ich ma³a
powierzchnia: w województwie ma³opolskim �rednia powierzchnia  wynosi³a 3,26, a w podkar-
packim � 3,30 ha. Liczba zatrudnionych za� na 100 ha UR w województwie ma³opolskim wynio-
s³a 53,9 osoby, a w województwie podkarpackim 47 osób w 2000 roku. �rednia liczba zatrudnio-
nych w rolnictwie na 100 ha UR w badanych województwach znacznie przewy¿sza �redni¹
krajow¹, która wynosi nieco ponad  23 osoby [GUS 2001].

Produkcja drobiarska charakteryzuje siê znacznymi nak³adami pracy, jednak pracoch³on-
no�æ zale¿y od stosowanej technologii i wyposa¿enia. W nowoczesnych fermach, powierzch-
niowo wiêkszych wykorzystywane s¹ linie technologiczne w pe³ni zmechanizowane i zautoma-
tyzowane. Jednak¿e czê�æ prac w dalszym ci¹gu jest ma³o zmechanizowana, np. we wszystkich
fermach za³adunek ¿ywca na �rodek transportu odbywa³ siê rêcznie.

Producenci ¿ywca drobiowego nie mog¹ liczyæ na ¿adne dop³aty do produkcji, gdy¿ bran¿a
ta nie jest dotowana ani w Polsce, ani w pozosta³ych krajach unijnych. Inwestycje mog¹ byæ
finansowane albo z w³asnych �rodków pieniê¿nych lub wykorzystuj¹c  �rodki obce, miêdzy
innymi kredyt bankowy. Z tego wzglêdu decyzja o przeprowadzaniu inwestycji jest trudniejsza.

Zaplecze produkcyjne badanych ferm
W latach siedemdziesi¹tych, czyli w okresie intensywnego rozwoju produkcji drobiarskiej (zw³asz-

cza kurcz¹t brojlerów) jeden budynek do odchowu o powierzchni 1000 m2 wystarcza³ do osi¹gania
bardzo dobrych wyników ekonomicznych. Niewielu producentów ju¿ wtedy inwestowa³o  i rozsze-
rza³o produkcjê. Obecnie fermy z jedn¹ wychowalni¹ o powierzchni do 1000 m2 czêsto nara¿one s¹
na okresowe lub trwa³e problemy z op³acalno�ci¹ produkcji. Spo�ród badanych ferm, 34 posiada³y
powierzchniê do 900 m2, co stanowi³o oko³o 33% ogó³u, natomiast o powierzchni 900-1200 m2

stanowi³y � 45%. Fermy du¿e i bardzo du¿e to odpowiednio 17 i 5% (tab. 1).
Brojlernie o ma³ej powierzchni (do 900 m2) i �rednie w ró¿nym stopniu s¹ wyposa¿one w

produkcyjne �rodki trwa³e. Obok zacofanych ferm, które nie posiadaj¹ np. paszoci¹gów, wystê-
puj¹ fermy wyposa¿one w nowoczesne linie technologiczne (karmienia, pojenia), a tak¿e w wen-
tylatory, zamg³awiacze i mieszacze powietrza oraz sterowniki mikroklimatu. Fermy te osi¹ga³y
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zadowalaj¹ce wyniki ekonomiczne, gdy¿ w odchowie stosowano wysok¹ obsadê na jednostkê
powierzchni, na co pozwala³y techniczne �rodki produkcji. Fermy zacofane pod wzglêdem
wyposa¿enia w produkcyjne �rodki trwa³e ponosi³y straty w okresie niskiej ceny za ¿ywiec.

Fermy ma³e i �rednie mog¹ staæ siê baz¹ do prowadzenia produkcji ekologicznej, przy ni¿-
szej obsadzie, w oparciu o w³asne mieszanki paszowe o kontrolowanym sk³adzie, z wybiegami.

Produkcja ekologiczna musi spe³niaæ wiele uwarunkowañ, co musieliby wzi¹æ pod uwagê
producenci decyduj¹cy siê podj¹æ tak¹ produkcjê. Fermy o organizacji przemys³owej korzysta-
j¹ z dostêpnego na rynku materia³u hodowlanego, wyselekcjowanego w celu uzyskiwania
wysokich przyrostów w krótkim czasie. Jednak¿e w ekstensywnej produkcji ekologicznej mate-
ria³ do produkcji powinny stanowiæ rasy przystosowane do wolnego odchowu, na przyk³ad
rasy rodzime, dostarczaj¹ce doskona³ej jako�ci miêsa o walorach dietetycznych.

Podstawowym wymogiem produkcyjnym jest tak¿e stosowanie pasz w³asnych. Pasze nie
mog¹ zawieraæ stymulatorów wzrostu, antybiotyków czy witamin syntetycznych. Fermy, które
nie posiadaj¹ zaplecza w postaci ziemi u¿ytkowanej rolniczo, musia³yby j¹ zakupiæ lub wydzier-
¿awiæ, tak¿e na wybiegi. Odpowiednie przepisy okre�laj¹ wielko�æ obsady w produkcji ekolo-
gicznej. Dostêpna powierzchnia pod³ogi dla drobiu miêsnego w stacjonarnym kurniku ustalo-
na zosta³a na poziomie 10 sztuk/m2 (maksymalnie 21 kg ¿ywej masy /m2), a w ruchomym � 16
sztuk (maksymalnie 30 kg ¿ywej masy/m2) [Herbut 2005]. Ni¿sza obsada ma ograniczaæ proble-
my zdrowotne. Leczenie zwierz¹t powinno odbywaæ siê w odosobnieniu (nale¿y odizolowaæ
sztuki chore) w oparciu o farmaceutyki na bazie ro�lin (leki zio³owe), homeopatyczne i alopa-
tyczne, których komponenty nie kumuluj¹ siê w tkankach zwierz¹t.

Do zabiegów dezynfekcyjnych i odka¿aj¹cych budynki do odchowu, nale¿y stosowaæ
okre�lone �rodki profilaktyczne: wodê i parê wodn¹ (najlepiej pod ci�nieniem), myd³o sodowe
i potasowe, wapno, sodê kaustyczn¹, nadtlenek wodoru, naturalne esencje ro�linne (wyci¹g
nikotyny, czosnku) i inne. W przerwie miêdzy rzutami, wybiegi dla drobiu nale¿a³oby wapno-
waæ, bronowaæ i obsiewaæ ro�linami fitosanitarnymi.

Ekologiczna produkcja zwierzêca mo¿e byæ jednak kosztoch³onna i nak³adoch³onna. Z ba-
dañ Okularczyk [2004] wynika, ¿e produkcja w oparciu o pasze w³asne jest dro¿sza i uzyskuje
siê ni¿szy dochód rolniczy. Prowadzenie ekologicznego odchowu wymaga tak¿e wiêkszych
nak³adów pracy. Wy¿sza pracoch³onno�æ wynika z przygotowywania pasz.

Wyniki ekonomiczne ferm wiêkszych, czyli posiadaj¹cych  powierzchniê powy¿ej 1200 m2,
pozwalaj¹ na prowadzenie produkcji o organizacji zbli¿onej do przemys³owej, w oparciu o pasze
z zakupu. Chów ¿ywca brojlerów prowadzony systemem intensywnym jest obecnie dzia³alno-
�ci¹ produkcyjn¹ w ogóle niezwi¹zan¹ lub lu�no zwi¹zan¹ z gospodarstwem rolniczym. Mo¿e
byæ prowadzony poza gospodarstwem, bez zaplecza w postaci w³asnej ziemi u¿ytkowanej
rolniczo. Z tych wzglêdów ponad po³owa badanych ferm w ogóle nie posiada³a ziemi, a czê�æ
ferm odda³a ziemiê w dzier¿awê lub j¹ od³ogowa³a.
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Produkcja ekologiczna mo¿e znale�æ uzasadnienie tak¿e z punktu widzenia ochrony �rodo-
wiska naturalnego i jego zrównowa¿onego rozwoju. Ferm o liczbie stanowisk powy¿ej 40 000
sztuk dotyczy tak¿e nowy przepis o posiadaniu pozwoleñ zintegrowanych, które producenci
drobiu powinni uzyskaæ do 31 grudnia 2005 roku. Uzyskanie zintegrowanego pozwolenia ma
s³u¿yæ prowadzeniu produkcji przy najlepszej dostêpnej technice. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. zmianami) przez
najlepsze dostêpne techniki rozumie siê �najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom
rozwoju technologii i metod prowadzenia danej dzia³alno�ci, wykorzystywany jako podstawa
ustalania granicznych wielko�ci emisyjnych�. Pod pojêciem najlepszej dostêpnej techniki ro-
zumie siê zespó³ rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych, których stosowanie umo¿liwia
najwy¿szy poziom ochrony �rodowiska traktowanego jako ca³o�æ. Najbardziej uci¹¿liwym dla
�rodowiska naturalnego gazem emitowanym przez fermy drobiu jest amoniak. Amoniak mo¿e
byæ emitowany z wychowalni, z miejsc jego sk³adowania, jak równie¿ podczas rozprowadzania
nawozu drobiowego (pomiotu) na polach.

Podsumowanie
W Polsce po³udniowo-wschodniej istniej¹ warunki do prowadzenia ekologicznej produkcji

drobiarskiej. Fermy brojlerów Polski po³udniowo-wschodniej prowadz¹ dzia³alno�æ w do�æ
specyficznych warunkach. Powierzchnia produkcyjna przewa¿aj¹cej czê�ci badanych ferm, tj.
78% wynosi³a do 1200 m2. Fermy ma³e i �rednie mog³yby staæ siê baz¹ do prowadzenia produk-
cji ekologicznej. Produkcji drobiarskiej w ma³ej skali towarzysz¹ okresowe lub trwa³e problemy
z prowadzeniem produkcji na op³acalnym poziomie. Jednym z warunków prowadzenia takiej
produkcji jest wykorzystywanie pasz w³asnych, bez stymulatorów wzrostu i antybiotyków.
Fermy nie posiadaj¹ce ziemi lub u¿ytkuj¹ce ma³y jej area³, musia³yby j¹ nabyæ w drodze kupna
lub dzier¿awy. Wystêpuj¹ du¿e zasoby si³y roboczej, które mog³yby byæ wykorzystane przy
wy¿szej pracoch³onno�ci tego kierunku.

Produkcja ekologiczna ma na celu zapewnienie dobrostanu zwierz¹t. Jest to  jednak produk-
cja trudna, obwarowana wieloma przepisami, które nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ.

Ceny za ¿ywiec wyprodukowany metodami ekologicznymi musia³yby byæ  odpowiednio
wy¿sze. Produkcja ekologiczna bêdzie cieszyæ siê coraz wiêkszym uznaniem konsumentów,
którzy bêd¹ sk³onni wybraæ  produkt wysokiej jako�ci, choæ dro¿szy.

Fermy du¿e i bardzo du¿e prowadz¹ dzia³alno�æ rolnicz¹ o organizacji zbli¿onej do przemy-
s³owej, rzadziej posiadaj¹ zaplecze w postaci ziemi u¿ytkowanej rolniczo, bazuj¹c na mieszan-
kach z zakupu. S¹ one z regu³y silniejsze ekonomicznie i lepiej wyposa¿one. Jednak dotychczas
zdecydowanie dominowa³ odchów brojlerów, prowadzony w stosunkowo ma³ej skali.
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Summary
The work presents profile of broiler chicken farms in south-eastern Poland mainly due to production area

and equipment. Farms with production area under 1200 square meter make up nearly 80 percent of
analysed objects. This farms might be a base for poultry ecological production. This kind of production is
carried only with use of own fodder. Farms which have not own arable land will have to purchase or rent it.
Ecological production require also more manual work which create more workplace.
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