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CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

W naturalnych warunkach
Zwierzęta w  gospodarstwie ekolo-
gicznym usprawniają, a  jednocze-
śnie zamykają obieg materii. Obec-
ność zwierząt wymusza włączenie 
do uprawy roślin pastewnych (posze-
rzenie bioróżnorodności), a  przede 
wszystkim zapewnia gospodarstwu 
własne nawozy organiczne. Prowa-
dzenie chowu zwierząt w gospodar-
stwach nieposiadających użytków 
rolnych nie jest dozwolone. 
Samowystarczalność paszowo-na-
wozową umożliwia obsada zwierząt 
o wielkości 0,5-1,5 DJP/ha. Dopusz-
czalna obsada to 2 DJP/ha, co w skali 
roku daje 170 kg azotu/ha zawartego 
w odchodach zwierząt.

Zbliżone 
do naturalnych
Ideą ekologicznej produkcji zwierzę-
cej jest stworzenie zwierzętom wa-
runków jak najbardziej zbliżonych 
do naturalnych. Powinny mieć zapew-
nioną swobodę poruszania się, kom-
fort oraz dostęp do paszy. Zadaniem 
hodowcy jest także zaspokojenie ich 
potrzeb behawioralnych i  bytowych. 
Najistotniejsze jest, aby w budynkach 
gospodarskich był dostęp do natural-
nego światła i  zapewniona naturalna 
wentylacja pomieszczenia.

Gatunkowe 
wymagania
Warunki chowu i  utrzymania zwie-
rząt muszą być zgodne z ich wyma-
ganiami gatunkowymi, czyli –  za-
pewniać im dobrostan, umożliwiający 
harmonijny rozwój bez stresu, bólu 
i  uszkodzeń ciała, w  zgodzie z  ota-
czającym środowiskiem naturalnym. 
Składają się na to m.in. ograniczona 
obsada zwierząt, odpowiednie stano-
wiska do  leżenia oraz ściółka, zakaz 
utrzymywania zwierząt na  uwię-
zi oraz ich izolowania, stały dostęp 
do wybiegów i odpowiednie pastwi-

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu chowu zwierząt metodą 
ekologiczną, należy zwrócić uwagę na kilka elementów. 
W ekologicznej hodowli ważne jest pochodzenie zwierząt, 
profilaktyka i leczenie weterynaryjne, żywienie, metody chowu, 
odpowiednie budynki inwentarskie i ich wyposażenie, możliwości 
korzystania z pastwiska, właściwa obsada zwierząt, ale też 
zagospodarowanie nawozów naturalnych, żywienie paszami własnej 
produkcji lub z innych gospodarstw ekologicznych i leczenie  
zwierząt hodowlanych. 
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ska spełniające potrzeby pokarmowe 
i behawioralne zwierząt. 

Ruch na powietrzu
Regułą jest wychów pastwiskowy 
latem i  dostęp do  wybiegów zimą. 
Zwierzęta muszą mieć możliwość 
ruchu na  powietrzu. W  budynkach 
inwentarskich należy im zapewnić 
dostateczną wielkość stanowiska, 
stały dostęp do  wody i  pasz, wy-
starczającą ilość światła i  naturalną 
ściółkę. W  budynku inwentarskim 
weźmy również pod uwagę ich płeć 
oraz wiek.

Odpowiednia obsada 
Zapewnia zwierzętom komfort by-
towania i  zależy od specyficznych 
potrzeb danego gatunku, rasy, wieku, 
a  także wielkości grupy i  płci zwie-
rząt. Zwierzęta powinny mieć moż-
liwość przyjmowania wszystkich na-
turalnych pozycji. Dlatego potrzebna 
im będzie przestrzeń do naturalnego 
stania, łatwego kładzenia się, ob-
racania, przeciągania się, czyszcze-
nia czy lizania oraz wykonywania 
naturalnych ruchów (w  przypadku 
ptaków będzie to machanie skrzy-
dłami). Liczba zwierząt w  budynku 
inwentarskim nie może przekraczać 
poziomu, powyżej którego niemoż-
liwe jest zapewnienie im dobrostanu 
i komfortu. 

Nie na ruszcie
Zasadą ekologicznego chowu zwie-
rząt jest zakaz urządzania lego-
wisk na  podłogach rusztowych. 
Dla ssaków, przynajmniej połowa 
powierzchni podłogi musi być lita, 
powinna być gładka, ale nie śliska. 
Wymogiem jest zapewnienie zwie-
rzętom naturalnej ściółki. Może to 
być ściółka ze słomy lub innego na-
turalnego materiału, ulepszonego 
i wzbogaconego dowolnymi produk-
tami mineralnymi. 

Zabrania się trzymania cieląt w wie-
ku powyżej tygodnia życia w  in-
dywidualnych boksach, a  prosiąt 
na  płaskich podestach i  w klatkach. 
Maciory w  miarę możliwości nale-

ży trzymać w  grupach, z  wyjątkiem 
końcowego okresu ciąży i karmienia. 

Swoboda ruchu 
Wyraźny zakaz ograniczania zwie-
rzętom swobody powoduje, że  nie 
można ich trzymać w  pomieszcze-
niach stale zamkniętych i  na uwię-
zi. Należy zapewnić im stały dostęp 
do  terenów na  wolnym powietrzu, 
w  miarę możliwości do  pastwisk, 
kiedy tylko pozwalają na to warunki 
pogodowe i stan gruntu. 
Bez dostępu do  wybiegów odby-
wać się może końcowa faza opasu 
dorosłego bydła, pod warunkiem, 
że okres spędzony w pomieszczeniu 
zamkniętym nie przekracza 1/5 życia 
tych zwierząt, a w każdym przypadku  
3 miesięcy. 
Liczba zwierząt w  budynku inwen-
tarskim nie może przekraczać po-
ziomu, powyżej którego niemożli-
we jest zapewnienie im dobrostanu 
i  komfortu. Umieszczając zwierzęta 
w  budynku inwentarskim, należy 
brać pod uwagę także ich płeć i wiek. 
Minimalna powierzchnia pomiesz-
czeń i przestrzeni otwartych została 
określona w rozporządzeniu. 
Zwierzęta przebywające na  okólni-
kach i pastwiskach muszą mieć moż-
liwość schowania się przed nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi, jak wiatr, zbyt niskie i wysokie 
temperatury, opady i  nasłonecznie. 
Wybiegi muszą umożliwiać trzodzie 
chlewnej załatwianie potrzeb fizjolo-
gicznych i rycie.
 
Wolnostanowiskowe 
utrzymanie bydła
Zwierzęta powinny być utrzymane 
w  systemie wolnostanowiskowym. 
Konieczne jest przejście z  utrzyma-
nia na  uwięzi na  wolnostanowisko-
we oraz z  bezściołowego na  ścioło-
we. Dopuszcza się trzymanie bydła 
na uwięzi w małych gospodarstwach, 
utrzymujących do 40 sztuk bydła. 

Dostęp do wody 
i pożywienia
Zwierzęta gospodarskie muszą mieć 
łatwy dostęp do  pożywienia i  wody 

pitnej. Należy zabezpieczyć odpo-
wiednią powierzchnię, ale też liczbę 
koryt i stanowisk. 

Warunki higieniczne
Budynki inwentarskie powinny mieć 
sprawną wentylację. Stężenie gazów, 
poziom kurzu czy względna wilgot-
ność powietrza, powinny być utrzy-
mane na poziomie bezpiecznym dla 
zwierząt i niezagrażającym ich życiu 
i zdrowiu. Spośród wszystkich czyn-
ników mikroklimatycznych, najbar-
dziej znaczący wpływ na  produkcję 
ma temperatura pomieszczenia. 
Pomieszczenia powinny mieć również 
odpowiednią ilość światła naturalne-
go oraz sztucznego. Dla wszystkich 
zwierząt wskazane jest, aby wartość 
natężenia światła w pomieszczeniach 

Tabela 1. Obsada zwierząt odpowiada- 
jąca 170 kg N/ha/rok.

klasa lub gatunek liczba 
zwierząt

koniowate powyżej  
6. miesiąca życia

2

cielęta opasowe 5

pozostałe zwierzęta  
zaliczane do bydła poniżej  
jednego roku

5

byki od jednego roku 
do dwóch lat

3,3

jałówki od jednego roku 
do dwóch lat

3,3

byki dwuletnie i starsze 2

jałówki przeznaczone 
do rozrodu

2,5

jałówki na opas 2,5

krowy mleczne 2

krowy mleczne wycofane 
ze stada

2

pozostałe krowy 2,5

samice królików  
hodowlanych

100

owce maciorki 13,3

kozy 13,3

prosięta 74

maciory 6,5

tuczniki 14

pozostałe świnie 14

brojlery 580

kury nioski 230
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wynosiła minimum 20-30 lx. Aby to 
zapewnić, powierzchnia okien po-
winna wynosić 5-10% powierzchni 
podłogi, zaś w przypadku stosowania 
świetlika kalenicowego (okna dacho-
we), całkowita powierzchnia powinna 
wynosić 3-5% powierzchni podłogi. 

Warunki utrzymania 
drobiu 
W ekologicznej produkcji drobiu 
przede wszystkim nie można trzymać 
zwierząt w klatkach. Ekologiczny drób 
można utrzymywać alkierzowo, w sys-
temie półotwartym, czyli z wybiegami 
albo w systemie otwartym (pastwisko-
wym) w  kojcach, domkach, budkach 
czy nawet kurnikach przewoźnych.  
Podłoga w kurnikach powinna być lita 
(przynajmniej 1/3 powierzchni) oraz 
pokryta ściółką (słoma, siano, wióry, 
torf ), wyznaczamy również miejsce 
na odchody. 
Kurniki muszą być wyposażone 
w grzędy w liczbie i rozmiarach pro-
porcjonalnych do  wielkości grupy 
i  ptaków. Muszą też mieć otwory 
wejściowe/wyjściowe, o  rozmiarach 
dostosowanych do  wielkości pta-
ków. Łączna długość tych otworów 
powinna wynosić przynajmniej 4 m 
na 100 m² powierzchni pomieszczeń 
przeznaczonych dla ptaków. Ptactwo 
wodne musi mieć dostęp do wody.
 
Wielkość stada
Zwierzęta stadne nie powinny być 
trzymane w  oddzieleniu od innych 
przedstawicieli tego samego gatunku. 
Stada drobiu w jednym budynku nie 
mogą być większe niż:
•	  kurczęta mięsne – 4 800 szt.,
•	  kury nioski – 3 000 szt.,
•	  perliczki – 5 200 szt.,
•	  samice kaczki piżmowej lub pe-

kińskiej – 4 000 szt.,
•	  samce kaczki piżmowej, pekiń-

skiej lub innych ras – 3 200 szt.,
•	  kapłony, gęsi lub indyki – 2 500 szt.

Minimalny wiek 
ubojowy
W sytuacji, gdy podmiot gospodar-
czy nie korzysta z  wolno rosnących 
ras i linii drobiu, aby zapobiec stoso-

Tabela 2. Cechy pomieszczeń inwentarskich dla bydła, koniowatych, owiec i kóz.

powierzchnia pomieszczeń
powierzchnia wybiegu 

(z wyłączeniem pastwisk)

minimalna waga 
żywa (kg)

m²/sztukę m²/sztukę

bydło przezna-
czone do rozrodu, 
opasowe  
i koniowate

do 100 1,5 1,1

do 200 2,5 1,9

do 350 4 3,0

powyżej 350
5 (min.  

1 m²/100 kg)
3,7  

(min. 0,75 m²/100 kg)

krowy mleczne 6 4,5

bydło hodowlane 10 30

owce i kozy
1,5 owca/koza 2,5

0,35  
jagnię/koźlę

0,5

Tabela 3. Cechy pomieszczeń inwentarskich dla świń.

powierzchnia pomieszczeń
powierzchnia wybiegu  

(z wyłączeniem pastwisk)

minimalna waga 
żywa (kg)

m²/sztukę m²/sztukę

maciory  
z prosiętami 
do 40 dnia życia

7,5 dla maciory 2,5

tuczniki

do 50 0,8 0,6

do 85 1,1 0,8

do 110 1,3 1

powyżej 110 1,5 1,2

prosięta
powyżej 40 dnia 
życia i do 30 kg

0,6 0,4

świnie przezna-
czone do rozrodu

2,5/samica 1,9

6/samiec 8,0
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Tabela 4. Cechy pomieszczeń inwentarskich dla drobiu.

powierzchnia pomieszczeń
powierzchnia wybiegu 

(liczba m² na sztukę)liczba  
ptaków/m²

długość 
grzędy  

w cm/sztukę
gniazdo

kury nioski 6 18

7 niosek 
na gniazdo 
lub 120 cm/

ptaka

4 (170 kg n/ha/rok)

drób 
do tuczu 
w stacjo-
narnym 
kurniku

10  
(max. 21 kg 

żywej  
wagi/m²)

20 (tylko 
perliczki)

4 – brojlery i perliczki

4,5 – kaczki

10 – indyki

15 – gęsi

(dla wszystkich  
gatunków limit  

170 kg n/ha/rok)

drób 
do tuczu 
w rucho-
mym  
kurniku

16  
(max. 30 kg 

żywej  
wagi/m²)

2,5  
(170 kg n/ha/rok)

waniu intensywnych metod produk-
cji, został określony minimalny wiek 
ubojowy: 
•	  kurczęta – 81 dni,
•	  kapłony – 150 dni,
•	  kaczki pekińskie – 49 dni,
•	  samice kaczki piżmowej – 70 dni,
•	  samce kaczki piżmowej – 84 dni,
•	  kaczki mulardy – 92 dni,
•	  perliczki – 94 dni,
•	  indyki i gęsi – 140 dni.

Powierzchnia kurnika
Całkowita powierzchnia użytkowa 
kurników dla drobiu rzeźnego w jed-
nej jednostce produkcyjnej, nie może 
przekraczać 1 600 m2, a  w jednym 
kurniku nie dopuszcza się więcej niż 
3 000 niosek.

Żywienie zwierząt 
Prawidłowe żywienie zwierząt jest 
najistotniejszym warunkiem, jaki 
należy spełnić w  ekologicznej pro-
dukcji zwierzęcej. Dobrze zbilan-
sowana dawka pokarmowa, do-
stosowana do  gatunku zwierzęcia, 
jego wieku i  stanu fizjologiczne-
go, ma wpływ nie tylko na  zdro-
wie, wzrost czy prawidłowy rozwój, 
ale również na  jakość produktów, 

jakie pozyskujemy od zwierząt.  
W ekologicznej produkcji zwierzęcej 
nie kładzie się nacisku na uzyskanie 
jak najwyższych wyników produk-
cyjnych, ale przede wszystkim na za-
pewnienie zwierzętom warunków 
do  rozwoju, zgodnie z  potrzebami 
danego gatunku. 

Paszowe planowanie
Pasze powinny być wytwarzane 
w gospodarstwie lub pochodzić z in-
nych gospodarstw ekologicznych. 
Możliwy jest zakup pasz z  gospo-
darstw w okresie konwersji (po upły-
wie 12  miesięcy ekologicznego go-
spodarowania). W żywieniu zwierząt 
wyklucza się pasze przemysłowe, 
zawierające syntetyczne dodatki pa-
szowe. O zapewnieniu pasz w odpo-
wiedniej ilości i jakości zawsze trzeba 
pomyśleć przed zaplanowaniem pło-
dozmianu na kolejny rok. 
Zwierzęta roślinożerne, w  okresie 
wypasu powinny korzystać z  pa-
stwisk ekologicznych. Poza sezonem 
pastwiskowym, przynajmniej 60% 
paszy powinno pochodzić z  gospo-
darstwa, które utrzymuje zwierzęta, 
a  jeśli nie ma takiej możliwości, to 
z innych gospodarstw ekologicznych 
lub w okresie konwersji, znajdujących 

się w  tym samym regionie. Odsetek 
ten zostanie zwiększony do  70%  
od 1 stycznia 2023 roku. 
Wszystkie młode ssaki należy kar-
mić mlekiem matki przez okres, 
który powinien wynosić, co najmniej  
3 miesiące dla bydła, łącznie z gatun-
kami bubalus i  bizon oraz  zwierząt 
z  rodziny koniowatych, 45 dni dla 
owiec i kóz oraz 40 dni dla świń. 

Roślinożerne 
na wypasie
System chowu zwierząt roślinożer-
nych powinien być oparty na wypasie. 
Co najmniej 60% suchej masy dzien-
nej dawki pokarmowej zwierząt rośli-
nożernych powinna stanowić pasza 
objętościowa, zielonka, susz paszowy 
lub kiszonka. Dopuszcza się obniżenie 
udziału tych pasz do 50%, w przypad-
ku zwierząt przeznaczonych do  pro-
dukcji mlecznej, na  okres najwyżej  
3 miesięcy, we wczesnej laktacji. 
Do dziennej dawki pokarmowej świń 
i drobiu należy dodawać paszę obję-
tościową, zieloną, susz paszowy lub 
kiszonkę. Trzymanie zwierząt gospo-
darskich w  warunkach, które mogą 
prowadzić do anemii lub stosowanie 
diety powodującej taki skutek jest za-
bronione. Tucz musi być odwracalny 
na  każdym etapie procesu chowu. 
Zabronione jest wymuszone karmie-
nie zwierząt. 

Pasza z okresu 
konwersji
Jeśli w danym gospodarstwie ekolo-
gicznym brakuje własnej paszy i nie 
ma możliwości jej zakupu z  innego 
gospodarstwa ekologicznego, do-
puszcza się stosowanie pasz z  okre-
su konwersji (drugi rok konwersji), 
w ilości do 25% składu dawek pokar-
mowych. Jeżeli pasza z  okresu kon-
wersji pochodzi z  własnego gospo-
darstwa, odsetek ten można zwięk-
szyć do 100%. 
W produkcji ekologicznej, w żywie-
niu zwierząt, można stosować nie-
ekologiczne produkty, zgodnie z wy-
mogami i narzuconymi ograniczenia-
mi. Są to między innymi zboża, ziar-
na, ich produkty i produkty uboczne, 
nasiona oleiste, owoce oleiste, ich 
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produkty i produkty uboczne, nasio-
na roślin strączkowych, ich produkty 
i produkty uboczne, bulwy, korzenie, 
ich produkty i  produkty uboczne,   
a także inne nasiona i owoce, ich pro-
dukty i produkty uboczne, pasze zie-
lone i objętościowe.

Medycyna 
weterynaryjna 
Zabiegi dotyczące zdrowia zwierząt 
to przede wszystkim profilaktyka, 
która opiera się na następujących za-
sadach:
•	  dobór odpowiednich ras zwierząt,
•	  prowadzenie chowu w  warun-

kach zgodnych z  wymaganiami 
gatunku,

•	  dostęp do  świeżego powietrza, 
wody, paszy i naturalnego światła, 

•	  stosowanie wysokiej jakości 
pasz, w  połączeniu z  dostępem 
do wybiegów i pastwisk.

Dobrostan, żywienie, 
wymagania gatunku
Zapobieganie chorobom i  dysfunk-
cjom u zwierząt opiera się na zapew-
nieniu im dobrostanu oraz właściwe-
go żywienia. Zwierzęta powinny być 
chowane zgodnie z  wymaganiami 
gatunku, płcią zwierzęcia, jego sta-

nem fizjologicznym, wiekiem i  po-
trzebami bytowymi.

Przy zachowaniu tych wszystkich za-
sad zwierzę będzie rozwijało się pra-
widłowo, w  dobrej kondycji i  zdro-
wiu. Należy również pamiętać o tym, 
aby do produkcji wybierać rasy cha-
rakteryzujące się wysoką odpornością 
i dobrym zdrowiem. 

Jeśli dojdzie do  sytuacji, w  której 
zwierzę zachoruje, należy je leczyć 
natychmiast, aby zapobiec cierpie-
niu. W  pierwszej kolejności należy 
podawać zwierzętom leki roślinne, 
homeopatyczne czy mikroelementy. 
Jeśli stan zwierzęcia się nie poprawia, 
należy skontaktować się z  lekarzem 
weterynarii, najlepiej znającym zasa-
dy produkcji ekologicznej i mającym 
doświadczenie w  leczeniu zwierząth 
z takich gospodarstw. 

Dłuższa karencja
W  przypadku, gdy wszystkie natu-
ralne sposoby leczenia zwierzęcia 
zawiodły, dopuszcza się zastosowanie 
syntetyczne, chemiczne alopatyczne 
weterynaryjne produkty lecznicze, 
w tym antybiotyki. Po zastosowaniu 
leku, okres karencji wydłuża się dwu-
krotnie w  stosunku do  obowiązują-

cego, a  jeśli nie został on określony,  
to do 48 godzin. 

Jeżeli zwierzę lub grupa zwierząt 
przechodzi więcej niż 3 kuracje syn-
tetycznymi, weterynaryjnymi produk-
tami leczniczymi lub antybiotykami, 
w  okresie 12 miesięcy lub więcej niż 
jedną kurację, jeżeli ich cykl produkcyj-
ny jest krótszy niż rok, dane zwierzę-
ta ani produkty z nich otrzymane nie 
mogą być wprowadzane do obrotu jako 
produkty ekologiczne. Chów zwierząt 
musi zostać wtedy poddany konwersji. 

Profilaktyczne podawanie leków jest 
zabronione, a  szczepienia ochron-
ne dopuszczalne, tylko wtedy, gdy 
są wymagane urzędowo. Okalecza-
nie zwierząt (kastrowanie, obcinanie 
kiełków, skracanie dziobów, ogo-
nów, usuwanie rogów) jest w  zasa-
dzie niedozwolone. Dopuszcza się 
jedynie niektóre zabiegi hodowlane 
i  produkcyjne, wykonywane przez 
wykwalifikowany personel w  okre-
ślonych przypadkach, tylko za zgodą 
odpowiedniego organu, na  zasadzie 
odstępstwa. 

Urszula Bogusiewicz DODR
Fot. DODR


