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wolna od antybiotyków 

produkcja wieprzowiny w 

modelu od pola do stołu
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Jesteśmy firmą rolniczą ze skandynawskimi standardami. 

Specjalizujemy się w produkcji wieprzowiny, która pochodzi 

z chowu bez antybiotyków. Nasze działania są podyktowane 

troską o środowisko naturalne i poczuciem społecznej 

odpowiedzialności.



Grupa Goodvalley – od 1994 

ZINTEGROWANA PRODUKCJA OD POLA DO STOŁU
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Dania

Kopenhaga

Siedziba Grupy

Polska

#2 hodowca trzody 

Ukraina

#3 hodowca trzody 

Rosja

25%

10%

11%

54%

● Produkcja roślinna – 15 000 ha

● Produkcja pasz – 150 000 t/rok

● Chów trzody chlewnej – 24 000 macior

● 8 biogazowni – własna energia i neutralność 

klimatyczna (54 000 MWhe rocznie) 

● Zakłady mięsne – do 12 000 ubojów/tydzień

1350 miejsc pracy

Goodvalley Polska: 



KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 

EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I 

KOMITETU REGIONÓW Strategia „od pola do stołu” na rzecz 

sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu 

żywnościowego

“Strategia „od pola do stołu” jest kluczowym elementem Zielonego Ładu.

Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi

systemami żywnościowymi i uznaje nierozerwalne związki między zdrowymi

ludźmi, zdrowymi społeczeństwami i zdrową planetą. Strategia jest również

głównym elementem programu Komisji na rzecz osiągnięcia celów

zrównoważonego rozwoju ONZ.”

STRATEGIA ZIELONEGO ŁADU



Nasz zrównoważony model produkcji

W biogazowniach Goodvalley produkujemy ciepło i energię dla naszych

obiektów, przetwarzając odpady ze wszystkich etapów produkcji.

Wytwarzamy także odgazowany nawóz do uprawy naszych pól –

tak uzyskujemy pełną neutralność pod względem emisji CO2.

Produkujemy własną energię

Uprawiamy własne pola,

aby kontrolować cały łańcuch

produkcji zbóż. Korzystamy

z innowacyjnych technik po to,

aby jak najmniej szkodzić

środowisku.

Zbieramy własne plony

Posiadamy 36 500 hektarów pól. Do ich

uprawy wykorzystujemy odgazowany

nawóz z biogazowni Goodvalley.

To wpływa korzystnie na nasze plony

i środowisko. Siejemy pszenicę,

jęczmień, rzepak, kukurydzę,

żyto i słonecznik.

Uprawiamy własne zboża

Aby zapewnić dobrostan

naszych zwierząt, stosujemy

standardy, które przewyższają

te zapisane w aktach prawnych UE.

Pracownicy Goodvalley dbają

o trzodę na każdym etapie

jej rozwoju.

Hodujemy własne zwierzęta

Przygotowujemy własną paszę

dla naszych zwierząt. Jest bogata w 

naturalne składniki niezbędne dla 

zdrowia naszej trzody, dlatego nie 

stosujemy antybiotyków do jej chowu.

Przygotowujemy nasze pasze

Nasze produkty są wytwarzane ze zwierząt chowanych bez antybiotyków. 

Mięso nie zawiera konserwantów. Jego wysoką jakość osiągamy poprzez 

kontrolę całego procesu produkcji – od pola do stołu.

Wytwarzamy własne mięso



#1. Zanieczyszczenie powietrza i zmieniający się klimat

#2. Choroby cywilizacyjne (cukrzyca, rak i choroby serca, 

odpowiadają za ponad 70% wszystkich zgonów na świecie)

#3. Pandemia grypy

#4. Skuteczność działania służb ratunkowych

#5. Oporność na lekarstwa

Największe zagrożenia dla zdrowia

w 2019 roku według WHO:



Rolnictwo odpowiada

za ok. 15-20% emisji gazów 

cieplarnianych

Źródło: https://open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=1090
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ŚLADWĘGLOWY GENEROWANY
PRZEZ RÓŻNE GAŁĘZIE ROLNICTWA



1. Stosowanie pasz o obniżonej zawartości białka i biodostępności aminokwasów (pracują 

nad tym specjaliści od żywienia świń).

2. Zarządzanie obornikiem jako cennym zasobem w celu zmniejszenia emisji:

• przykrycie zbiorników i fermentacja w biogazowni aby wychwycić metan jako źródło 

energii

• stosowanie i wprowadzanie gnojownicy/obornika jako nawozu do gleby na polach 

uprawnych zgodnie z cyklem wegetacji roślin

3. Produkcja kukurydzy i soi powinna obejmować minimalną orkę i rośliny okrywowe lub jej 

brak, aby utrzymać azot w glebie i zwiększyć jego dostępność dla upraw.

4. Wykorzystanie produktów ubocznych produkcji bioetanolu.

5. Sadzenie drzew lub rodzimych traw na obszarze produkcyjnym i wokół niego, aby 

utworzyć osłony przed wiatrem, zapewnić zacienienie, a także pochłonąć CO2.

6. Instalacja paneli fotowoltaicznych.

W jaki sposób producenci wieprzowiny mogą zminimalizować emisję 

gazów cieplarnianych i negatywny wpływ na klimat?



Nasza produkcja neutralna emisyjnie 

Produkcj

a pasz

Chów 

trzody

Produkcja 

biogazu i 

energii

Ubój Administracja

Wychwytywanie 

metanu

-50 186

Ślad węglowy netto

Nasz ślad węglowy 

przed redukcją związaną 

z wykorzystaniem metanu:

2,15 kg CO2 / kg mięsa

Średnia śladu 

węglowego

w Unii Europejskiej:

4,25 kg CO2 / kg 

mięsa

Emisja CO2

Redukcja CO2

51 

406

-595
23 

458

-249 

259

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Agri-environmental_indicator_-

_greenhouse_gas_emissions#Total_emissions_from_the_EU_agricultural_sector 

56

124 748



Zmniejszamy emisję gazów cieplarniainych na każdym etapie 

procesu produkcji żywności ,,od pola do stołu”.

Wykorzystujemy energię z biogazu. W naszych 

biogazowniach zużywamy m.in. odpady pochodzące 

z chlewni, dzięki czemu otrzymujemy energię elektryczną, 

która trafia do naszych obiektów produkcyjnych oraz cieplną, 

dostarczaną do naszych ferm i okolicznych domostw. 

Jak osiągamy

zerowy ślad węglowy?



Neutralność pod względem emisji CO2

jest dla nas bardzo ważna, dlatego

certyfikujemy ją przez niemiecki instytut TÜV 

Rheinland



W 2050 roku antybiotykoodporne 

bakterie będą powodować większą 

śmiertelność wśród ludzi

niż choroby nowotworowe

Źródło: Review on Antimicrobial Resistance 2014



Dzięki naszej unikalnej

metodzie jesteśmy w stanie

prowadzić hodowlę 

bez użycia antybiotyków.

ESVAC - European Surveillance of Veterinary Antimicrobial

Consumption - Europejski program nadzorowania konsumpcji 

weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych

Współczynnik PCU (Population Correction Unit) został 

wprowadzony przez EMA i oznacza wskaźnik wielkości pogłowia 

zwierząt, od których pozyskuje się żywność (bydło, świnie, 

drób, owce, kozy, ryby, króliki i konie)

ZUŻYCIE ANTYBIOTYKÓW W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 

RAPORT EMA (EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW) 2017

230,3

68,6

273,8
132,3

90,1

165,2
89,0

56,332,5

39,4

11,8



Zużycie antybiotyków w produkcji zwierząt 

w branży spożywczej w 2013 (jasnozielone)

i prognozowane na 2030 (ciemnozielone)

Prognozowana roczna śmiertelność

spowodowana opornością na antybiotyki

do 2050

Van Boeckel et al. (2017) Science Review on Antimicrobial Resistance 2014

50,000 ton

10,000 ton

2,000 ton
500 ton
2030
2013

Ameryka Północna

317,000

Ameryka Południowa

392,000

Europa

390,000

Afryka

4,150,000 Oceania

22,000

Azja

4,730,000



Goodvalley otrzymała certyfikat potwierdzający hodowlę 

bez stosowania antybiotyków. 

Certyfikacja związku kontrolnego jednostki certyfikującej 

oświadcza, że produkcja wymieniona w Listach 

Zgodności została uznana za zgodną z Global G.A.P. 

„świnie hodowane bez użycia antybiotyków”.



Certyfikaty jakości Goodvalley



NOWE TRENDY 

KONSUMENCKIE



ILE OSÓB OGRANICZA SPOŻYCIE MIĘSA?
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NOWE  TRENDY KONSUMENCKIE

20

witarianizm

fuktarianizm

weganizm

wegetarianizm

pescowegetarianizm

fleksitarianizm

klimatarianizm



KLIMATARIANIZM



ZRÓWNOWAŻONA

PRODUKCJA, A POTRZEBY

ŻYWNOŚCIOWE ROSNĄCEJ

POPULACJI



Jaka perspektywa przed nami?

10 miliardów – tyle prawdopodobnie będzie liczyć ludność 

świata w roku 2050

Aby zapewnić rosnącej populacji pożywienie, szacuje się, że 

produkcja mięsa powinna wzrosnąć o 40% już w ciągu 20 lat.



Chiny – odbudowa produkcji w nowoczesnej technologii: „Sky

is the limit”…?



Pod koniec roku 2020 Chiny odbudowały produkcję trzody chlewnej

do poziomu 90% (w porównaniu ze stanem przed wybuchem ASF)

Flush with cash, Chinese hog producer 

builds world's largest pig farm: 84 000 pigs, 

yearly production: 2,1 mln pigs

http://reut.rs/2JYE6xX

https://t.co/LeOWP00ORK?amp=1


Zrównoważone rolnictwo…

… czyli konieczna zrównoważona 

intensyfikacja produkcji?



Perspektywa europejska:   Zielony Ład, gospodarka o obiegu zamkniętym, 
neutralność emisyjna, ograniczenie zużycia nawozów, środków 
chemicznych, antybiotyków…



Nasza unikalna oferta

Zarządzamy każdym etapem 

produkcji zaczynając 

od uprawy pól przez hodowlę po 

zakłady mięsne. Jesteśmy pewni 

naszych produktów 

i tego, że robimy je w sposób 

zrównoważony.

Dbamy o dobrostan

naszych zwierząt i chowamy je

bezstresowo, dlatego

nie potrzebują one

antybiotyków.

Nasza produkcja odbywa się przy 

zachowaniu zerowego śladu 

węglowego. To nowoczesne i 

świadome

podejście do produkcji

żywności.

Cały chów prowadzony

jest w Polsce, dzięki

temu z dumą możemy

używać logo

„produkt polski”.



Identyfikowalność produktu

Domknięty łańcuch produkcji „od pola do stołu”  =>  Identyfikowalność 

produktu 

Wprowadzamy od marca br. kody QR na naszych  etykietach

Krok w kierunku „Paszportyzacji żywności”  =  żywność bez tajemnic



Mięso świeże



Produkty przetworzone

100% MIĘSA
Bez konserwantów



Dziękuję za uwagę

Grzegorz Brodziak

Dyrektor Zarządzający Goodvalley Polska

www.goodvalley.com


