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Wstęp 
To w jakich warunkach zwierzęta bytują, jaką mają opiekę, jak są żywione ma wpływ na ich stan fizyczny 
i psychiczny, a tym samym dobrostan, zdrowie i przyrosty wagowe. Ważną rolę odgrywa tu także, od-
powiedni dozór i kwalifikacje hodowców. Dlatego istotnym celem w chowie i hodowli zwierząt zarówno 
domowych, jak i gospodarskich, jest zapewnienie im przez hodowcę odpowiedniej ochrony tj. dobrosta-
nu, opieki oraz zaspokojenie wszystkich potrzeb biologicznych oraz możliwość naturalnego zachowania. 
Aby te warunki spełnić, hodowcy winni posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 
Będzie temu służyć między innymi ta broszura, gdyż pozwoli pogłębić wiedzę i umiejętności hodowców 
w zakresie prowadzenia produkcji zwierzęcej w gospodarstwie zgodnie z przepisami prawa unijnego  
i polskiego. Zrealizowanie tych czynników będzie miało również wpływ na wzrost efektów ekonomicznych 
w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą.

1. Dobór systemu technologii chowu i hodowli to ważne elementy dobrostanu, zdrowia 
i wydajności produkcyjnej zwierząt gospodarskich
Aby zapewnić zwierzętom gospodarskim dobrostan, zdrowie oraz uzyskać zadawalające efekty pro-
dukcyjno-ekonomiczne należy stworzyć im odpowiednie warunki w zależności od wybranego systemu 
utrzymania tj. w obiektach inwentarskich lub w systemie otwartym. 

W tych systemach utrzymania zgodnie z przepisami prawa należy stworzyć zwierzętom warunki: 
• do prawidłowego wzrastania, dojrzewania, rozrodu i produkcyjności,
• zapobiegające powstawania bólu, dyskomfortu, urazów, stresu, strachu, i głodu, 
• do prawidłowych form zachowania, tzw. behawioryzm, w tym oznaki przeżywania przyjemności przez zwierzęta.
Osiągnąć to można poprzez:
• organizację i dobór  właściwej technologii chowu i systemu utrzymania,
• prawidłowy nadzór i obsługę zwierząt gospodarskich, przez hodowców posiadających odpowiednią 
wiedzę i umiejętności,
• chów i hodowla zwierząt w odpowiednich dla ich gatunku w systemie utrzymania (pomieszczenia 
inwentarskie lub system otwarty),
• zapobieganie i zgłaszanie pojawienia się chorób oraz prawidłowe leczenie zwierząt,
• właściwy dobór i jakość pasz, żywienie, higienę urządzeń oraz sprzętu do obsługi zwierząt.
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Aby spełnić te uwarunkowania, należy eliminować praktyki, które mogą powodować: cierpienie lub trwałe 
ranienie zwierząt. Takie odstępstwo może być zastosowane przy krótkotrwałych zabiegach powodujących 
krótkotrwałe cierpienie, ale pod warunkiem, że wymagają tego względy technologiczne lub bezpieczeń-
stwo obsługi lub innych zwierząt. 
Dozwolone jest w tym wypadku pod nadzorem służby weterynaryjnej np. usuwanie rogów, obcinanie kłów  
u prosiąt czy kastracja. Zabronione jest utrzymywanie zwierząt w warunkach gospodarstwa rolnego, 
których genotyp lub fenotyp nie jest przystosowany do chowu i hodowli zwierząt w tych systemach. 
Utrzymując zwierzęta gospodarskie w pomieszczeniach inwentarskich lub systemie otwartym, hodowca 
ma obowiązek zapewnienia: 

• swobodnego kładzenia się i wstawania,
• dostępu do paszy,
• załatwiania potrzeb fizjologicznych,
• właściwych warunków środowiskowych w budynkach inwentarskich,
• wybiegów dla zwierząt, okólników i pastwiskowego żywienia w okresie letnim.

Wymogi te winni spełniać hodowcy, gdyż zawarte są w :

• Rozporządzeniu MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy 
utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 56, poz.344 ze zmianami - obowiązujące od 30 czerwca 2010 r.) 
• Rozporządzeniu MRiRW z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania ga-
tunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach 
Unii Europejskiej (Dz. U. nr 116 poz. 778), z zmianami - obowiązujące od dnia 30 czerwca 2010 r.)
• Rozporządzeniu MRiRW z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 
warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały 
określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 1 października 2015 r.poz.1516)
• Rozporządzeniu MRiRW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach działania „DOBROSTAN ZWIERZĄT” objętego PROW 2014-2020 (Dz.U.  
z 2020 r. poz.217 i 300).Działanie to obejmuje dobrostan krów i świń.

Przedstawiamy je w formie tabel z uwzględnieniem norm, wskaźników i parametrów dla najważniejszych 
gatunków z uwzględnieniem minimalnych wymogów wzajemnej zgodności tj. bydła, świń, owiec, kóz, 
kur niosek, brojlerów kurzych, koni, danieli i jeleni, w zależności od zastosowanego systemu utrzymania, 
pojedynczo w klatkach, grupowo w kojcach, na stanowiskach uwiązowych oraz w chowie wolnostano-
wiskowym i systemie otwartym.

Tabela 1. Minimalne powierzchnie dla bydła zapewniające dobrostan przy różnych systemach utrzymania

grupa zwierząt

system utrzymania
chów na stanowi-
skach wiązowy chów bezstanowiskowy

dłu-
gość
(m)

szerokość
(m)

wydzielone legowiska 
(lub kojce dla cieląt) bez legowisk 

na ściółce
(m2/szt.)

bez legowisk 
i ściółki 
(m2/szt.)

System 
otwarty
(m2/szt.)długość

(m)
szerokość

(m)
buhaje 2,4 1,4 x x 9 x 20

krowy i jałówki 
powyżej 
7 miesiąca ciąży

1,6 1,1 2,1 1,1 4,5 x 15
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jałówki powyżej 
19 miesiąca 
życia, jednak nie 
dłużej niż do 7 
miesiąca ciąży

X x x x x 2 x

jałówki powyżej 
6 miesięcy życia 
jednak nie dłużej 
niż do 7 miesią-
ca ciąży

1,5 1 1,9 0,9 2,2 x 10

jałówki powyżej 
6 miesiąca życia 
do 19 miesiąca 
życia

X x x x x 1,6 x

cielęta do 0,5 
roku życia:

x
1,1 

długość 
ciała

co najmniej 
wysokość w 

kłębie
x 5

do 150 kg masy 
ciała

1,5

150-220 kg 
masy ciała

1,7

powyżej 220 kg 
masy ciała

1,8

bydło opasowe 
o masie ciała do 
300 kg

1,3 0,8 x x 1,6 1,3

bydło opasowe 
o masie ciała 
powyżej 300 kg

1,45 0,95 x x 2,2 1,8

(#) - należy zapewnić odpowiedni obszar pastwiska do wyżywienia

Dodatkowe są wymagania zobowiązujące rolników do zapewnia ochrony i dobrostanu dla cieląt 
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w ramach wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance). 
Za cielę uznaje się bydło do ukończenia 6. miesiąca życia bez względu na jego płeć.
Cielęta mogą być utrzymywane:
• w pomieszczeniach inwentarskich pojedynczo lub grupowo.
Normy i wskaźniki przy pojedynczym utrzymaniu cieląt:
• do ukończenia 8. tygodnia życia bez względu na ilość cieląt w gospodarstwie należy utrzymywać je 
pojedynczo oraz w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 6 cieląt bez względu na wiek.

Ponadto cielęta utrzymuje się pojedynczo:
• gdy są chore względnie zranione (bez względu na wiek), na polecenie lekarza weterynarii.
W gospodarstwach utrzymujących cielęta pojedynczo:
• cielęta w kojcach muszą mieć zapewniony kontakt wzrokowy i fizyczny między sobą (przegrody między 
kojcami nie mogą być jednolite).
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• w gospodarstwach utrzymujących cielęta pojedynczo w kojcach należy bezwzględnie przestrzegać 
zakazu ich wiązania.
Normy i wskaźniki przy grupowym utrzymaniu cieląt:
• powyżej 8. tygodnia życia cielęta muszą być utrzymywane grupowo w gospodarstwach posiadających 
więcej niż 6 sztuk cieląt jednocześnie,
• cielętom utrzymywanym grupowo należy zapewnić minimalną powierzchnię przypadającą na 1 sztukę 
cielęcia znajdującego się w kojcu. Przez minimalną powierzchnię przeznaczoną dla cielęcia należy 
rozumieć przestrzeń nieograniczoną żadnymi przeszkodami, np. korytami, wiadrami do pojenia, słupami. 
Powierzchnię taką nazywa się „powierzchnią netto”.
• w przypadku utrzymywania cieląt grupowo, gdy nie żywi się ich do woli lub z elektronicznych stacji 
opasowych, każdemu cielęciu należy zapewnić dostęp do paszy w tym samym czasie,
• minimalna powierzchnia netto dostępna dla każdego cielęcia utrzymywanego grupowo winna wynosić:
- masa ciała do 150 kg - co najmniej 1,5 m2,
- masa ciała powyżej 150 kg do 220 kg - co najmniej 1,7 m2,
- masa ciała powyżej 220 kg - co najmniej 1,8 m2.
• przy grupowym utrzymaniu cieląt dopuszczalne jest wiązanie cieląt na okres nie dłuższy niż 1 godzina 
i tylko na czas pojenia mlekiem lub preparatami mleko zastępczymi. 
Pozostałe wymogi zapewniające dobrostan dla cieląt przy pojedynczym i grupowym utrzymaniu  
w pomieszczeniach inwentarskich:
• cielęta dogląda się i karmi co najmniej dwa razy dziennie, oraz do ukończenia 2. tygodnia życia winno 
się je utrzymywać na ściółce,
• dla cieląt powyżej 2. tygodnia życia należy zapewnić dostęp do czystej wody pitnej lub innych płynów 
zaspokajających pragnienie,
• cielęta muszą otrzymywać pokarm matki, tj. siarę: niezwłocznie po urodzeniu, nie później jednak niż 
przed upływem 6 godzin od urodzenia,
• pasza dla cieląt w wieku powyżej 2. tygodnia życia powinna zawierać pasze włókniste, przy czym dawkę 
tej paszy dla cieląt od 8. do 20. tygodnia życia zwiększa się od 50 do 250 g dziennie,
• pasza dla cieląt powinna zawierać taką ilość żelaza, która zapewnia w ich krwi poziom hemoglobiny 
wynoszący co najmniej 4,5 milimola/litr.
Ponadto pomieszczenia dla cieląt powinny być:
• oświetlone światłem sztucznym lub naturalnym,
• w przypadku, gdy w pomieszczeniach, w których utrzymuje się cielęta, stosuje się oświetlenie 
sztuczne, pomieszczenia te oświetla się w czasie odpowiadającym normalnemu dostępowi światła 
naturalnego - co najmniej między godziną 9.00 a 17.00, tj. około 8-16W/m2 światła żarowego lub 2-4 
W/m2 światła jarzeniowego,
• w celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, w których przebywają cielęta i ich doglądania o każdej 
porze, pomieszczenia te powinny być wyposażone w stałe lub przenośnie oświetlenie sztuczne,
• wyposażenie i sprzęt przeznaczony do karmienia i pojenia cieląt powinien być umieszczony w taki 
sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy 
dostęp cieląt do paszy i wody,
• cielętom należy zapewnić swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz 
leżenia, a także kontakt wzrokowy z innymi cielętami,
• chore lub ranne cielęta powinny być niezwłocznie otoczone opieką, a w razie potrzeby odizolowane, 
• miejsca do leżenia dla cieląt powinny być wygodne i czyste. 
Zakazane jest przy pojedynczym i grupowym utrzymaniu cieląt zakładanie im kagańców.
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Tabela 2. Normy, wskaźniki i parametry zapewniające dobrostan dla świń, w zależności od różnych 
systemów utrzymania

Grupa zwierząt System utrzymania

pojedynczo w kojcach grupowo w kojcach system otwarty  
m2/szt.

m2/szt. wymiary kojca (m) m kw./szt. wymiary kojca (m)

15 m2/sztukę 
dorosłą

długość szerokość
knury**** 6-10 x x x x x
lochy 
z prosiętami

3,5 x x x x x

lochy 
od 28-107 
dni ciąży

x

*długość 
ciała 

+0,3 m 
min.2m

0,6

2,25**
(1,3 m2 - 
pozostałe 
podłoże)

*** 
min.2,411

2.812
x

lochy hodowla-
ne po pokryciu

x
brak uregulowań, 

przyjąć jak dla loch

1,64**
(0,95m2 
podłoże 

lite)
loszki i knurki 
hodowlane 
30-110 kg

2,7 x x 1,4 x

warchlaki i tucz-
niki

X
x

do 10 kg 0,15
10-20 kg 0,20
20-30 kg 0,30
30-50 kg 0,40
50-85 kg 0,55
85-110 kg 0,65
powyżej 110 kg 1,00

Uwagi:

* dla gospodarstw posiadających mniej niż 10 sztuk loch,
** grupa loch do 5 sztuk + 10%,
*** grupa loch, loszek > sztuk: 10%,
*** 10 m2, kiedy krycie odbywa się w kojcu.

Tu także są dodatkowe wymagania zobowiązujące rolników do zapewnia ochrony i dobrostanu dla świń 
w ramach wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) tj.: 

• świnie nie mogą być narażone na ciągły hałas przekraczający 85 dB, (należy unikać nagłego źródła hałasu 
mogącego wystraszyć zwierzęta),
• dla świń natężenie światła sztucznego musi wynosić co najmniej 40 Lx przez 8 godzin dziennie Odpo-
wiada to około 24 W/m2 światła żarowego lub 6 W/m2 jarzeniowego,
• należy zapobiegać agresji świń utrzymywanych grupowo,
• zapewnić świniom dostęp do materiałów absorbujących ich uwagę,
• tworzyć grupy świń wyrównane wagowo i wiekowo,
• eliminować z grupy zwierzęta agresywne, poranione, chore i słabe,
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• prosięta z lochą powinny przebywać minimum 28 dni,
• przestrzegać zakazu wiązania i pętania świń oraz kolczykowania - (drutowania) nosów świniom utrzy-
mywanym w pomieszczeniach inwentarskich,
• kojce dla knurów muszą być usytuowane tak, aby mogły widzieć, słyszeć i wąchać inne świnie,
• stosować ściółkę (maty, słoma) dla prosiąt do 2 tygodnia życia,
• zabiegi redukcji kłów i kastrację mogą wykonywać tylko osoby uprawnione,
• muszą być również zastosowane właściwe parametry podłóg szczelinowych dla świń utrzymywanych 
grupowo, które przedstawiamy poniżej.

Tabela 3. Parametry podłóg szczelinowych dla świń utrzymywanych grupowo

Grupa zwierząt szerokość beleczek - 
co najmniej (mm)

Szerokość otworów – 
więcej niż (mm)

prosięta 50 11

warchlaki 50 14

knurki i loszki hodowlane 80 14

tuczniki 80 18

maciory, loszki po pokryciu 80 20

Tabela 4. Normy, wskaźniki i parametry zapewniające dobrostan dla owiec i kóz w zależności od różnych 
systemów utrzymania

owce kozy

Grupa 
zwierząt

system utrzymania

Grupa 
zwierząt

system utrzymania

pojedyn-
czo

m2/szt.

grupowo
m2/szt.

stanowiskowy 
na uwięzi

w kojcu bez uwięzi m2/
szt.

długość
(m)

szero-
kość
(m)

pojedynczo grupowo

tryki > 1,5 
roku życia

3 2 kozioł x x 1,5 1,5

owce 
matki > 1,5 
roku życia

2,5 1,5
repro-
duktor

x x 3 3

matka z 
jagnięciem

2,5 m2 + 
0,7 m2 

na każde 
jagnię

1 ,5  m 2. 
+ 0,5 m2 
na każde 
jagnię

koza do-
rosła 
z koźlę-
tami

x x
1,5 m2 + 0,3 
m2 na koźlę

1,5 m2 + 
0,3 m2 na 

koźlę

jagnięta do 
3. miesiąca 
życia

z matką
koza 

dorosła
1,35 0,75 1.5 1,5

tryczki 2 1,5 koźlęta x x x 1

skopki 0,8 0,6

jarlice, 
przystępki

1,5 0,8



11

Spełnienie najważniejszych w wymogów mających wpływ na organizację produkcji, dobrostan i zdrowie 
przedstawiamy także dla brojlerów kurzych i kur niosek jako najbardziej popularnych gatunków drobiu 
w utrzymaniu przez hodowców. 

Dla brojlerów kurzych utrzymywanych w kurnikach należy:

• stosować oświetlenie sztuczne oświetlające co najmniej 80% powierzchni użytkowej, którego natężenie 
na poziomie oka ptaka wynosi co najmniej 20 Lux (lekarz weterynarii może dopuścić czasowe ograniczenie 
poziomu natężenia oświetlenia).
• w okresie 7 dni od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku, a także w okresie 3 dni przed prze-
widywanym dniem ich uboju, oświetlenie dostosowuje się do 24 godzinnego rytmu, z okresami zaćmie-
nia trwającymi razem co najmniej 6 godzin i co najmniej z jednym okresem nieprzerwanego zaćmienia 
trwającym przynajmniej 4 godziny, z wyłączeniem okresów przyćmienia.
• w celu kontroli kurników i doglądania umieszczonego w nich drobiu o każdej porze, pomieszczenia te 
winne być wyposażone w stale lub przenośne oświetlenie sztuczne.
• gdy kurczęta brojlery przeznacza się do uboju ostatnie karmienie przeprowadza się nie później niż na 
12 godzin przed ich ubojem.
• w ramach zapewnienia dobrostanu i behawioryzmu dla drobiu kurniki winne być wyposażone w me-
chaniczny lub automatyczny system wentylacji. System ten musi być połączony z systemem alarmowym 
sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego, 
• musi też być zamontowany system wentylacji awaryjnej. Dlatego w kurnikach, w których utrzymuje się 
kurczęta brojlery, mechaniczny lub automatyczny system wentylacji musi działać w sposób zapewniający 
utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności.,
• kurnik ten winien być wyposażony w system wentylacji oraz jeżeli to konieczne, system ogrzewania i schła-
dzania, które zapewnią, że stężenie mierzone na poziomie głów kurcząt:
- nie przekroczy 20 pom, amoniaku (NH3) i 3000 ppm dwutlenku węgla (CO22).
• temperatura wewnątrz kurnika nie powinna przekraczać temperatury na zewnątrz więcej niż 3oC, jeśli 
temperatura na zewnątrz kurnika mierzona w cieniu nie przekracza 30oC, 
• średnia wilgotność względna mierzona wewnątrz kurnika w okresie 48 godzin nie powinna przekraczać 
70%, jeśli temperatura w kurnika jest niższa niż 10oC.

Natomiast w kurnikach, w których utrzymuje się kury nioski powyżej 350 sztuk winien być zapewniony:
• dostęp światła naturalnego tj. okna rozmieszcza się w sposób umożliwiający równomierne oświetlenie 
całego kurnika,
• gdy zastosowane jest oświetlenie sztuczne- kurnik oświetla się w rytmie dobowym, tak aby około 1/3 doby 
stanowiło nieprzerwany okres ciemności oraz występowały okresy przyćmienia odpowiadające zmierzchowi.
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Tabela 5. Normy, wskaźniki i parametry zapewniające dobrostan dla koni, w zależności od różnych 

systemów utrzymania

grupa

system utrzymania

chów na stanowiskach 
uwiązowych

chów 
wolnostanowiskowy

system
otwartydługość

(m)
szerokość

(m)

w boksach 
pojedynczo 

m2/szt.

bez boksów 
grupowo
m2/szt.

konie dorosłe > 1,47 m 
w kłębie*

3,1 1,8 9

1000 m2 na 
dorosłego 

konia

klacze ze źrebięciem

nie regulowane prawem

12 12

źrebaki > 2 lat
x

10
źrebaki 1-2 lata

źrebaki 0,5 1 roku 
życia

x

źrebaki do 0,5 roku z klaczą

*,niektóre rasy koni o wysokości w kłębie do 1,47 m

Tabela 6. Normy, wskaźniki i parametry zapewniające dobrostan dla danieli i jeleni, w zależności  
od różnych systemów utrzymania

gatunek

boksy * otwarty
system utrzymania

pojedyncze 
m2/szt.

grupowe 
m2/szt.

minimalna
 powierzchnia 
pastwiska 1 ha

jelenie do 12 miesięcy życia 2 2

sztuk/ ha

7

jelenie powyżej 12 miesięcy życia 3 3

daniela do 12 miesięcy życia 1 1
15

daniele powyżej 12 miesięcy życia 1,5 1,5

* tylko w okresie choroby, kwarantanny lub poza okresem pastwiskowym
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1.1 Dodatkowe warunki wsparcia dla hodowców poprzez działanie - Dobrostan zwierząt 
- w ramach PROW 2014-2020
W ramach działania „Dobrostan zwierząt” wynikającego z PROW 2014-2020 niezbędne jest 
zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych ponad obowiązujące standardy warunków 
dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające  
z powszechnie obowiązującego prawa. 
Wynika to z rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania - DOBROSTAN ZWIERZĄT - obejmującego PROW 2014-
2020 (Dz.U. z 2020 r. poz.217 i 300). Działanie to obejmuje 2 pakiety dotyczące dobrostanu świń i krów, w tym 
2 warianty w ramach pakietu dobrostan świń i 3 warianty w ramach pakietu dobrostan krów.

PAKIET 1 - DOBROSTAN ŚWIŃ- obejmuje 2 warianty.

Wariant 1.1. w ramach pakietu dobrostan świń dotyczy dobrostanu loch – zwiększona powierzchnia 
w budynkach. W tym wariancie płatność jest przyznawana rolnikom, którzy zapewnią w budynku 
inwentarskim, powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do 
minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie. W tym 
wariancie stawka płatności to 301 zł na sztukę rocznie.
Wariant 1.2 w ramach pakietu dobrostan świń dotyczy dobrostanu tuczników zwiększona powierzchnia 
w budynkach. W tym wariancie płatność jest przyznawana rolnikom, którzy zapewnią w budynku 
inwentarskim, powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku 
do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie. 
Płatność dotyczy tuczników pochodzących od loch utrzymywanych w gospodarstwie realizującym wariant 
1/1 tj. dobrostan loch - zwiększona powierzchnia  w budynkach. W tym wariancie stawka płatności to 24 zł 
na sztukę. W PROW 2040-2020 w ramach pakietu1- dobrostan świń zaplanowano także warianty dotyczące 
udostępnienia zwierzętom wybiegów, jednak warianty te nie będą wdrożone w związku z występowaniem 
w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF).

PAKIET 2 - DOBROSTAN KRÓW- obejmuje 3 warianty.
Wariant 2.1 w ramach pakietu dobrostan krów dotyczy dobrostanu krów mlecznych- wypas. W tym 
wariancie płatność jest przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 
dni w okresie wegetacyjnym. W tym wariancie stawka płatności to 185 zł na sztukę rocznie.
Wariant 2.2 w ramach pakietu dobrostan krów dotyczy - dobrostanu krów mlecznych utrzymywanych 
grupowo- zwiększona powierzchnia w budynkach. W tym wariancie płatność jest przyznawana rolnikowi, 
gdy zapewni w budynku inwentarskim (utrzymywanie wolnostanowiskowe) powierzchnię przypadającą na 
jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20%, w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej 
na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie. W tym wariancie stawka płatności to 595 zł 
na sztukę rocznie.
Wariant 2.3 w ramach pakietu dobrostan krów dotyczy-dobrostanu krów mamek. W tym wariancie 
płatność jest przyznawana rolnikowi, który poza okresem wypasu zapewni dostęp do środowiska 
zewnętrznego na powierzchni zwiększonej krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg 
o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących 
przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym. W tym wariancie stawka płatności do 
krowy mamki to 329 zł na sztukę rocznie. Istotne uwagi:
• jedno gospodarstwo może realizować równolegle więcej niż 1 pakiet/wariant 
• nabory wniosków przeprowadzane są w terminie takim samym jak dla płatności bezpośrednich, czyli od 
15 marca do 15 maja, a wypłaty płatności realizowane będą w terminie do 30 czerwca roku następnego 
po złożeniu wniosku,
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• poza opisanymi powyżej płatnościami, rolnik może otrzymać też płatność z tytułu poniesienia wydatków 
w związku z koniecznością sporządzenia Planu poprawy dobrostanu zwierząt - wysokość tego zwrotu nie 
może przekroczyć 15% wypłaconej płatności za dobrostan i nie może być wyższa niż 1000 zł w ramach 
1-pakietu, 
• beneficjenci działania „dobrostan zwierząt", korzystają ze wsparcia i pomocy doradców rolnych,
• działanie „dobrostan zwierząt” to działanie roczne z możliwością kontynuacji w latach kolejnych.

2. Odpowiedni dozór i kwalifikacje hodowców to niepodważalne czynniki wpływające 
na dobrostan, zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich
Ważnym czynnikiem zapewniającym odpowiednią ochronę i dobrostan są kwalifikacje osób zajmujących 
się obsługą zwierząt, zarówno gospodarskich, jak i domowych. Dlatego obsługą zwierząt winne zajmować 
się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone np. świadectwem ukończenia 
szkoły rolniczej. Mogą one wynikać także z praktycznego doświadczenia nabytego podczas pracy przy 
obsłudze zwierząt w gospodarstwie rolnym czy schronisku dla zwierząt domowych.

Istotne jest także, aby obsługa posiadała podstawową wiedzę z zakresu żywienia, pielęgnacji oraz 
bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami gospodarskimi i domowymi. Należy także pamiętać o stałym 
doskonaleniu wiedzy i korzystaniu z fachowej literatury oraz śledzeniu na bieżąco przepisów dotyczących 
ochrony zwierząt.

Niemniej ważnym aspektem związanym z ochroną zwierząt jest odpowiedni ich dozór (kontrola). 
Zwierzęta gospodarskie należy kontrolować minimum raz dziennie. Wyjątek stanowią cielęta utrzymywane 
w pomieszczeniach inwentarskich, które należy kontrolować minimum dwa razy dziennie, co wynika  
z wymogów wzajemnej zgodności.

3. Wpływ na dobrostan i zdrowie zwierząt gospodarskich odpowiednich warunków 
utrzymania z uwzględnieniem czynników mikroklimatycznych
Jak wcześniej zaznaczono zwierzęta gospodarskie utrzymuje się w dwóch systemach tj.
• w pomieszczeniach inwentarskich:
- z wyjątkiem lisów polarnych, lisów pospolitych, jenotów, norek i tchórzy,
• w systemie otwartym z wyjątkiem:
- indyków i strusi do ukończenia 6 tygodnia życia,
- gęsi i kaczek do ukończenia 3 tygodnia życia,
- przepiórek do ukończenia 20. dnia życia,
- zwierząt futerkowych.
Pomieszczenia inwentarskie muszą spełniać ważną funkcję zapewniającą zdrowie dobrostan dla zwierząt 
gospodarskich. Obiekty te oprócz tych funkcji winne także zapewniać odpowiednią organizację produkcji 
i pracy oraz spełniać funkcje architektoniczno-krajobrazowe. 
Obiekty te muszą więc być funkcjonalne i zabezpieczać przed:
• nadmierną utratą ciepła spowodowaną wiatrem, mrozem, opadami atmosferycznymi oraz wilgotnym 
i zimnym podłożem,
• przegrzaniem spowodowanym wysoką temperaturą i nasłonecznieniem,
• gryzoniami i owadami,
• zapewnić odpowiednie oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym dostosowanym do gatunku i typu 
użytkowego zwierząt. Oświetlenie winno być w suficie. Konstrukcja punktów świetlnych powinna pozwolić 
na ich łatwe oczyszczanie. Wszelkie kable i przewody muszą być zabezpieczone przed zwierzętami.
Ponadto należy:
• przed wejściem do obiektów inwentarskich umieścić tablicę informacyjną z napisem „Osobom 
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Wrota i drzwi powinny zawsze otwierać się na zewnątrz,
• budynek inwentarski winien być wyposażony w zlew, środki czystości i środki dezynfekujące. Należy 
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ponadto wydzielić pomieszczenie, gdzie można przebrać się, umyć ręce i przechowywać odzież roboczą.
• zadbać, aby konstrukcja zapobiegała gromadzeniu się wody w łącznikach. Ściany i sufit powinny być 
gładkie, bez zanieczyszczeń, pajęczyn i pleśni. Podłoga nie może być śliska, ale powinna ułatwiać mycie, 
czyszczenie i dezynfekcję. Powinna posiadać również nieznaczne nachylenie, co ułatwi spływanie wody,
• pomieszczenia i drzwi powinny być wykonane z materiałów odpornych na zużycie i łatwe do oczyszczania. 
Okna powinny być nieuszkodzone i czyste. Przy otwieraniu powinny być zabezpieczone siatkami 
utrudniającymi dostęp insektom i gryzoniom do wewnątrz budynku. 
• pomieszczenia, kojce, wyposażenie i urządzenia muszą być czyszczone i dezynfekowane, aby uniemożliwić 
rozprzestrzenianie się chorób oraz gromadzenie się much i gryzoni,
• materiały służące do budowy pomieszczeń inwentarskich, ściany, posadzki, przegrody, karmidła, poidła 
oraz materiały do budowy kojców czy boksów winny być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, 
• ważne jest, aby pomieszczenia inwentarskie czy kojce nie miały ostrych krawędzi oraz wystających 
elementów, które stwarzałyby zagrożenie uszkodzenia ciała zwierząt.

Niemniej ważnym elementem zapewniającym dobrostan, zdrowie i produkcyjność dla zwierząt 
gospodarskich jest  stworzenie odpowiednich   warunków mikroklimatycznych w obiektach inwentarskich. 

Wpływ na to mają między innymi w obiektach:
• temperatura i wilgotność,
• stosunek powierzchni okien do podłogi, 
• wentylacja, zapylenie i stężenie szkodliwych gazów.

Tabela 7. Parametry i wskaźniki dotyczące temperatury i wilgotności w pomieszczeniach inwentarskich

Wyszczególnienie
Temperatura Wilgotność 

względna
minimalna optymalna maksymalna optymalna maksymalna

bydło
krowy mleczne 6 8-16 25 60-80 85
krowy w porodówce 12 16-20 25 60-80 85
cielęta do 1 miesiąca 12 16-20 30 60-80 85
cielęta 2-6 miesięcy 8 12-29 25 60-80 85

jałówki powyżej 
6 miesięcy 

6 8-16 25 60-80 85

opasy powyżej 
6 miesięcy

6 10-18 25 60-80 85

trzoda chlewna
knury stadne 12 15 20 75 85
lochy luźne i prośne 12 15-19 20 70 80
lochy karmiące 18 20 27 70 80

prosięta w gnieździe dogrzewanym w tym:
1-3 dni 25 32 34 60 70
4-14 dni 24 28 32 60 70
15-21 dni 18 23 27 60 70
22-55 dni 18 21-22 25 60 70

warchlaki 17 19 25 60 70
loszki i knurki 
hodowlane

14 17 23 60 70

tuczniki o wadze:
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do 65 kg 25 18 22 70 80

do 85 kg 24 80

do 115 kg 12 16 20 70 80
owce

tryki 4 10 17 75 85
matki z jagniętami 8 17 20 75 85
owce po strzyży 8 17 14 75 85
młodzież 5 12 614 75 85
jagnięta do tuczu 8 12 14 75 85

Tabela 8. Zalecane parametry powierzchni okien do podłogi w pomieszczeniach inwentarskich zapewnia-
jące dobrostan

Gatunek i grupa zwierząt Stosunek powierzchni okien do podłogi

konie
klacze ze źrebiętami 1:12
konie robocze 1:25

bydło
krowy mleczne 1:16
krowy w porodówce 1:12
cielęta w proflaktorium 1:18
cielęta do 3 miesiąca życia 1:18
cielęta 4-6 miesiące życia 1:20
jałówki powyżej 6 miesiąca 1:20
pomieszczenia do leczenia 1:16
krowy w hali udojowej 1:10
opasy pow. 6 miesięcy 1:25

świnie
knurki i loszki hodowlane

1:40

knury i lochy luźne
lochy karmiące
prosięta
warchlaki
tuczniki

owce
pomieszczenia do wykotów 1:25
pomieszczenia do strzyży 1:10
owce dorosłe 1:25

Ważnym elementem zapewniającym dobrostan dla zwierząt jest także prawidłowo działająca wentylacja, 
która jest podstawowym warunkiem utrzymania w normie szkodliwych domieszek gazów w pomiesz-
czeniach inwentarskich. Chodzi tu szczególnie o amoniak, siarkowodór, dwutlenek węgla i parę wodną.
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Tabela 9. Dopuszczalne stężenie szkodliwych gazów w pomieszczeniach inwentarskich

Kategoria 
zwierząt

Dopuszczalne stężenie i koncentracja gazów
nie powinno przekraczać w (pom)

stężenie dwutlenku 
węgla (CO2)

stężenie siarkowodoru 
(H2S)

koncentracja amoniaku 

(NH3)
cielęta 3000 5 20

świnie 3000 5 20

kurczęta brojlery 3000 x 20

Najprostszym sposobem zapewnienia prawidłowej wentylacji w pomieszczeniach inwentarskich jest ich 
częste przewietrzanie. Dla utrzymania odpowiednich norm stężenia gazów w pomieszczeniach inwen-
tarskich należy instalować następujące rodzaje wentylacji:
• grawitacyjna (działa w oparciu o kanały wywiewne i nawiewne),
• mechaniczna (wykorzystuje się tu tłoczenie i usuwanie powietrza przez wentylatory),
przy tym systemie winna być zainstalowana wentylacja awaryjna. Dlatego wymagane jest tu zainstalowa-
nie systemu alarmowego (dźwiękowy, wizualny). System alarmowy powinien być regularnie testowany 
pod kątem sprawności, 
• kombinowana grawitacyjno-mechaniczna (powietrze jest tłoczone do pomieszczeń przez wentylatory, 
a usuwane tradycyjnymi kanałami wywiewnymi).

W pomieszczeniach inwentarskich muszą być przestrzegane także parametry i normy zapylenia np. podczas 
zadawania paszy, ściółkowania stanowisk czy czyszczenia zwierząt. Zapylenia dzieli się na:
• grube (kurz) >10 mikronów (oko ludzkie widzi cząstki powyżej 20 mikronów),
• drobne 1-10 mikronów,
• najdrobniejsze <1 mikrona.

W zależności od wielkości, cząstki te osiadają na podłodze, skórze zwierząt i na urządzeniach. Stopień 
zapylenia można zmniejszyć poprzez zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza w obiektach inwen-
tarskich. Budynki inwentarskie przeznaczone dla zwierząt gospodarskich winne spełniać także wymagania 
dotyczące ich ewakuacji. Dlatego:
• odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 
przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt - 50 m, a przy bezściółkowym - 75 m, 
• przy bezściółkowym utrzymaniu bydła, owiec i trzody przy liczbie zwierząt nie przekraczającej 15 sztuk, 
należy stosować co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne, 
• w budynku przeznaczonym dla większej liczby zwierząt (powyżej 15 sztuk) należy stosować co najmniej 
dwa wyjścia, a z pomieszczeń podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne z każdej 
sekcji, 
• wrota i drzwi budynku inwentarskiego powinny zawsze otwierać się na zewnątrz pomieszczenia.

Ze względu na możliwość roznoszenia chorób, budynki inwentarskie należy również zabezpieczyć 
przed dostępem zwierząt domowych. Ochronę przed gryzoniami powinna zapewnić sama konstrukcja 
budynku. Na terenie obiektów inwentarskich należy instalować pułapki, których punkty rozmieszczenia 
powinny być odwzorowane na specjalnej mapce. Pułapki powinny być regularnie kontrolowane przez 
odpowiednio przeszkolonego pracownika. Wszelkie czynności związane ze zwalczaniem szkodników winny 
być stale dokumentowane.
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Ważnym czynnikiem zapewniającym odpowiedni dobrostan i zdrowie dla zwierząt jest ruch i wypoczynek, 
dlatego należy zapewnić im możliwość przebywania na odpowiednio dużych przestrzeniach. 

W warunkach naturalnych np. bydło czy konie podczas wypasu spędzają większość czasu w ruchu, który 
sprzyja prawidłowemu rozwojowi mięśni, ścięgien i kości. Przykładowo konie na pastwisku pokonują dziennie 
od 3 do 10 km. Dla zwierząt, ruch i swobodę można zapewnić poprzez budowę wybiegów i okólników oraz 
zapewnienie im pastwiskowego żywienia w okresie letnim. Przebywanie w ruchu na świeżym powietrzu przez 
zwierzęta gospodarskie jest bardzo ważnym elementem dobrostanu, gdyż ruch i powietrze, wpływają bardzo 
korzystnie na organizm zwierzęcy, przez co pobudzają go od lepszej przemiany materii. Ponadto ruch na powie-
trzu to poprawa odporności zwierząt na choroby, lepszy rozwój organizmów, szczególnie młodzieży, zwiększenie 
zdolności rozrodczej oraz wydłużenie okresu użytkowania zwierząt. Ten istotny element ochrony i dobrostanu 
zwierząt tj. ruch na świeżym powietrzu najlepiej zapewniają - wybiegi i okólniki. Aby spełniały swoje funkcje 
winne być prawidłowo zlokalizowane i wyposażone oraz odpowiednio ogrodzone. Ważne jest także wyprofi-
lowanie podłoża. Wybiegi i okólniki najlepiej lokalizować od strony słonecznej budynku i osłoniętej od wiatru. 
Wybierając system otwarty utrzymania zwierząt  gospodarskich hodowca ma obowiązek zapewnić im :
• możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi szczególnie zimą (wiaty z dużą 
ilością słomy, parawany i zasłony z balotów ze słomianych),
• ochronę przed zwierzętami drapieżnymi. 
Dlatego przy otwartym systemie utrzymania całodobowo w okresie letnim i zimowym np. bydła mięsnego 
na pastwisku, zalecane jest budowanie wiat, gdy brakuje miejsc zacienionych i zagajników. 
Ponadto, gdy bydło przebywa na dużych kompleksach pastwiskowych oddalonych od gospodarstwa:
• wiaty przydają się do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych lub weterynaryjnych. 
Naturalnym schronieniem przed silną operacją słońca, deszczu, wiatrów, zamieci czy dużych mrozów może 
być także:
• grupa drzew i krzewów, posadzonych najlepiej na środku pastwiska z dużą ilością słomy, która umoż-
liwia schronienie. 

Zwierzęta przy tym systemie utrzymania muszą być doglądane tak często jak jest to możliwe, aby nie doznały 
cierpienia, zarówno fizycznego (głód, pragnienie, obrażenia ciała), jak i emocjonalnego (stres i strach). Bardzo 
ważnym czynnikiem zapewniającym zwierzętom gospodarskim dobrostan przy otwartym systemie utrzymania 
jest zapewnienie im stałego dostępu do wody pitnej. 

4. Profilaktyka higieniczno-weterynaryjna i hodowlana oraz bioasekuracja to 
alternatywa dla ochrony zdrowia zwierząt  gospodarskich i ich produkcyjności.

Hodowca, gdy zauważy u zwierząt objawy chorobowe czy zranienia, winien natychmiast otoczyć je 
opieką oraz gdy zajdzie potrzeba zasięgnąć pomocy lekarza weterynarii, która winna być odnotowana 
w ewidencji leczenia zwierząt. 

Uwaga:
• posiadacze zwierząt mają obowiązek przechowywać ewidencję leczenia zwierząt przez 5 lat od daty 
dokonania w niej ostatniego zapisu.

Szczególnie hodowcy winni być wyczuleni na zapobieganie chorobom zakaźnym, dlatego mają obowią-
zek zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem 
względnie miejscowego organu samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta):
•  podejrzenie lub wystąpienie chorób zakaźnych u zwierząt, szczególnie ASF i ptasiej grypy,
• zapobiegać, kontrolować i zwalczać niektóre przenośne encefalopatie gąbczaste (TSE),
• nie stosować związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i B-agonistycznym oraz antybio-
tyków bez zezwolenia lekarza weterynarii w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta,
• zgłaszać zwiększoną ilości poronień u bydła, świń, owiec i kóz, a także zwiększone ilości nagłych padnięć 
zwierząt.
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Ponadto posiadacz zwierząt, po dokonaniu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia albo stwierdzeniu wystą-
pienia choroby zakaźnej zwierząt, jest zobowiązany do przestrzegania następujących procedur:

• pozostawienie zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzanie tam innych zwierząt,
• uniemożliwienie osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się 
zwierzęta podejrzane o zakażenie chorobą zakaźną lub w których są zwłoki zwierzęce,
• wstrzymanie się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa, zwłok 
zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych i innych przedmiotów 
znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba,
• udostępnienie organom Inspekcji Weterynaryjnej zwłok zwierzęcych i zwierząt do badania i zabiegów 
weterynaryjnych, a także udzielenia pomocy przy ich wykonywaniu,
• udzielenie organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wy-
jaśnień i informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania 
jej szerzeniu,
• w przypadku podawania weterynaryjnych produktów leczniczych należy bezwzględnie przestrzegać 
okresu karencji.

Przestrzeganie w/w procedur profilaktyczno-bioasekuracyjnych jest bardzo ważne ze względu na poja-
wienie się na obszarze Polski groźnej choroby wirusowej tzw. afrykańskiego pomoru świń.
Należy również pamiętać o izolowaniu zwierząt chorych, dlatego w każdym gospodarstwie należy zapew-
nić możliwość izolowania tych zwierząt, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowia. Chorym zwierzętom należy 
zapewnić suche i wygodne podłoże najlepiej ze ściółką. 
Problemem w produkcji zwierzęcej staje się także antybiotykoodporność, obecnie uważana jako jedno z naj-
poważniejszych zjawisk dotyczących zdrowia publicznego. Proces ten jest rozpatrywany zarówno pod kątem 
stosowania antybiotyków u ludzi oraz zwierząt. Podając antybiotyki zwierzętom winni uwzględnić potencjalne 
zagrożenia jakie stwarza oporność na leki antybiotykowe. Jak wiadomo wiele środków przeciwdrobnoustrojo-
wych stosowanych u zwierząt ma również zastosowanie u ludzi. Biorąc pod uwagę narastającą antybiotyko-
odporność, INSPEKCJA WETERYNARYJNA w tym zakresie między innymi realizuje:

• działania informacyjno-edukacyjne kierowane do hodowców zwierząt gospodarskich  poprzez 
miedzy innymi Ośrodki Doradztwa Rolniczego 

Celem tych działań jest przypomnienie o obowiązkach ciążących zarówno na lekarzach weterynarii oraz 
hodowcach w związku ze stosowaniem:
•  leczniczych produktów weterynaryjnych w leczeniu zwierząt gospodarskich oraz zagrożeń płynących 
z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków przy leczeniu zwierząt.

Mając na względzie powagę tego problemu przekazujemy informację Głównego Lekarza Weterynarii 
skierowaną do hodowców zwierząt gospodarskich i domowych o następującej treści:
• antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu 
i pod nadzorem lekarza weterynarii,
• lekarz weterynarii, leczący chore zwierzęta, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w go-
spodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt,
• hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie przestrzegania zakazu sprzedaży mleka, 
jaj i mięsa w czasie trwania okresu karencji, od ostatniego dnia podania zwierzętom antybiotyku przez 
lekarza weterynarii, 
• stosowanie nielegalnie zakupionych antybiotyków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia zwie-
rząt oraz ludzi spożywających produkty pozyskiwane od tych zwierząt, 
• każde zastosowanie antybiotyków może prowadzi do narastania oporności bakterii, 
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• ryzyko wzrasta, jeżeli antybiotyki stosowane są w niewłaściwy sposób, na przykład w dawkach poniżej 
stężeń terapeutycznych, przez nieodpowiedni okres czy bez nadzoru lekarza weterynarii.

Dlatego w ramach walki z rosnącą antybiotykoodpornością Główny Lekarz Weterynarii nadal będzie 
realizował program monitoringowy polegający na:
• badaniu wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, pasz oraz produktów spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego pod kątem obecności antybiotyków.

Ponadto w przypadku potwierdzenia, że w gospodarstwie:
• stosowane są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia lub właściciel zwierząt nie 
posiada dokumentacji leczenia, 
• zwierzęta nie będą mogły zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi, a osoby stosujące antybiotyki 
w sposób nielegalny lub bez nadzoru lekarza weterynarii, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami 
prawnymi i stratami finansowymi.

5. Wpływ na dobrostan zwierząt gospodarskich zasad bezpiecznej produkcji pasz, 
eliminowanie błędów żywieniowych, organizacji karmienia, pojenia oraz higieny 
sprzętu i urządzeń do obsługi zwierząt. 

Ważnym czynnikiem zapewniającym dobrostan zwierząt i ich zdrowie są także pasze stosowane w ży-
wieniu zwierząt gospodarskich. Winne one odpowiadać gatunkowi zwierząt, kierunkowi użytkowania, 
ich stanom fizjologicznym i masie ciała. 

Dlatego pasze, ich jakość i żywienie w ramach całego łańcucha żywnościowego to ważny element pro-
dukcyjności zwierząt gospodarskich, a także ochrony zdrowia i dobrostanu. Wiąże się to z obowiązkiem 
przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcyjnej z zachowaniem zasad higieny produkcji, przechowy-
wania i skarmiania paszy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt zabronione jest skarmianie nasion i innych 
materiałów siewnych przeznaczonych do reprodukcji, które zostały poddane działaniu środków ochrony 
roślin.

Rolnicy winni skarmiać tylko pasze pochodzące z zakładów produkcyjnych i zarejestrowanych. Pasze na-
leży przechowywać w pomieszczeniach magazynowych z dala od substancji chemicznych oraz w sposób 
zabezpieczający je przed zakażeniem drobnoustrojami i grzybami. Ponadto pasze winny być zabezpie-
czone przed przedostaniem się do niej szkodników czy wilgoci. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu 
samodzielnego podawania zwierzętom preparatów zawierających hormony.

Szczególną uwagę należy przykładać do nowonarodzonych zwierząt gospodarskich. Przykładowo nowona-
rodzone cielęta powinny mieć jak najszybciej zapewniony dostęp do siary. W przypadku cieląt okres ten 
nie może przekroczyć 6 godzin. Wszystkie zwierzęta powyżej 2 tygodnia życia, szczególnie prosięta i cielęta, 
powinny mieć dostęp do wystarczającej ilości wody pitnej. Należy pamiętać, że w upalne dni oraz dla chorych 
zwierząt gospodarskich i domowych dostęp do wody pitnej musi być stały.

Zwierzęta należy karmić minimum dwa razy dziennie. Wyjątek stanowią świnie, drób i mięsożerne zwie-
rzęta futerkowe, które karmić można raz dziennie Przy grupowym utrzymaniu zwierząt, jeśli nie stosuje 
się karmienia do woli ze sterowanych komputerowo stacji paszowych, należy zapewnić zwierzętom 
możliwość jednoczesnego dostępu do paszy. 

Istotne znaczenie ma także higiena sprzętu i urządzeń do karmienia i pojenia zwierząt. Należy bezwzględnie 
przestrzegać zasad higieny, a więc dbać o to, aby sprzęt używany do karmienia i pojenia oraz wyposażenie 
pomieszczeń inwentarskich były w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym oraz były wykonane  
z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt i ludzi. Niedopuszczalne jest, aby urządzenia do karmienia  
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i pojenia były zanieczyszczone kałem, moczem lub zalegały w nich resztki pasz. Urządzenia do zadawania pasz 
muszą być regularnie sprawdzane i czyszczone. Ważne jest, aby te urządzenia były tak zainstalowane, by korzy-
stające z nich zwierzęta nie musiały przybierać nienaturalnej pozycji.

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na zdrowie zwierząt i ich produkcyjność (przyrosty wagowe, 
wydajność mleka itp.) jest także zapewnienie dla zwierząt gospodarskich: 
• dostępu do wody pitnej,
• przestrzeganie parametrów instalowania poideł.

Przedstawiają to tabele poniżej. 

Tabela 10. Normy zużycia wody pitnej przez zwierzęta gospodarskie 

Wyszczególnienie
Przeciętne zużycie wody dcm/3 /szt./dobę

Obiekty inwentarskie drobno-
towarowe dcm3 /szt./dobę

Obiekty i fermy wielkotowaro-
we dcm3 /szt./dobę

trzoda chlewna
knury 25 35
maciory z przychówkiem 50 70
tuczniki 20 30
prosięta do 4 miesiąca życia 10 15

bydło
buhaje 80 100
krowy mleczne sztuki wyrośnięte 70 120
młodzież do 1,5 roku 35 40
jałówki i bukaty powyżej 1,5 roku 40 60

owce, kozy
owce dorosłe, kozy 8 10
jagnięta 5 7
konie
konie dorosłe 50 65
źrebięta 30 49

drób
brojlery 0.3 0,5
kury 1 1,4
kaczki 11 16,5
gęsi 17 23
indyki 2 4

inne zwierzęta gospodarskie
nutrie – chów wodny, w tym:
matki z młodymi 45 11
nutrie –chów suchy, w tym:
sztuki dorosłe 6 8
lisy, norki 6 8
króliki 0,6 1
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Tabela 11. Normy zużycia wody pitnej przez zwierzęta gospodarskie

Wyszczególnienie Wysokość instalowania 
poideł od podłogi (cm) Uwagi

bydło
krowy 60-70

wysokość górnej krawędzi poidła
cielę do 6 miesiąca 40-45
jałówka 7-18 miesięcy 50-60
jałówka powyżej 18 miesięcy 60-70
młode bydło opasowe 50-60

trzoda chlewna-poidła smoczkowe
knury 75-80

kąt nachylenia poidła ku dołowi 
15-200

lochy 70-75
prosięta do 42 dnia życia 10-15
prosięta starsze-do 20 kg masy ciała 20-30
warchlaki do 30 kg 35-40
tuczniki, loszki, knurki hodowlane 50-60

owce
tryki 40

wysokość górnej krawędzi 
poidła

owca dorosła 40
jagnięta 20
młodzież 30
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