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Najlepsze duńskie wzorce są do osiągnięcia
Coraz częściej utwierdza się nas w przekonaniu, że produkujemy w sposób nieopłacalny, stawiając za wzór  
w zakresie organizacji produkcji trzody chlewnej i uzyskiwanych wyników Duńczyków. W naszym kraju jest 
jednak wiele ferm, które nie odstają w tym względzie od duńskich przykładów. Jedną z nich jest na przykład 
ferma z Ligoty pod Widawą w powiecie łaskim należąca do Wincentego Chachulskiego.

Nazwisko właściciela na lokalnym terenie kojarzy się z poło-
żonymi w oddalonych o kilkanaście kilometrów Patokach 
Zakładami Mięsnymi Kawiks. Wincenty prowadzi je wspól-

nie z bratem Karolem, wspólnie także prowadzą działalność rol-
niczą w okolicach Widawy, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska 
i Rzeszowa. Gospodarstwo zajmuje się produkcją trzody chlew-
nej, opasem bydła mięsnego i produkcją roślinną. Wyposażone 
jest także w mieszalnię pasz, a na mniejszą skalę prowadzi chów 
owiec.

Bracia Chachulscy zaczynali od przetwórstwa i zakładów 
mięsnych, ale w pewnym momencie uznali, że powinni zain-
westować w coś jeszcze. Obserwując kolegów z branży, blisko  
10 lat temu zdecydowali się na zakup ziemi i prowadzenie go-
spodarstwa. W pierwszej kolejności nabyli obiekty położone  
w Kalinowej (powiat zduńskowolski), które dzisiaj pełnią rolę 
tuczarni, ale wtedy, budynki w połowie rozebrane, raczej jej nie 
przypominały. Po gruntownym remoncie i wyposażeniu obiek-
tów na najwyższym poziomie, rozpoczęli w nich tucz warchlaków 
z importu w ilości 11-12 tys. szt. rocznie. Własne zaplecze dla 
zakładów mięsnych szybko pokazało jak wygodne jest to rozwią-
zanie. Kilka lat później nadarzyła się okazja powiększenia gospo-
darstwa, a pięć lat temu podjęta została decyzja, by produkcję 
prowadzić w cyklu zamkniętym. Na gospodarstwie w pobliskiej 
Ligocie zlokalizowany miał być rozród. Wtedy też do gospodar-
stwa trafił Grzegorz Chrostowski – obecny szef produkcji zwierzę-
cej. Budowa już trwała, należało tylko wszystkiego dopilnować, 
żeby możliwe było uzyskiwanie jak najlepszych wyników. Nowy 
zarządca przez blisko pół roku kierował budową i wyposażeniem 
budynku (Wesstron) działu rozrodu. W tym czasie miało też 
miejsce uruchomienie mieszalni i budowa odchowalni, a nie-
długo później Karol Chachulski nabył kolejne gospodarstwa, tym 
razem pod Piotrkowem Trybunalskim i Rzeszowem, zostało rów-
nież wydzierżawione duże gospodarstwo pod Radomskiem. We 
wszystkich tych lokalizacjach zorganizowane zostały tuczarnie na 
ok. 4000 szt. Okazałą inwestycją są Niechcice – duża ferma pod 
Piotrkowem, wymagająca naprawdę gruntownej modernizacji. 

Zasiedlenie fermy w Ligocie trwało 2 dni (18-19 kwietnia 
2011 r.) na fermę dotarło 700 loszek o masie ciała mieszczącej się 
w przedziale 35-120 kg. Grzegorz Chrostowski od początku pro-
wadził rozruch fermy w Ligocie. Za cel postawił sobie stworzenie 
obiektu produkcyjnego na wzór duński. Przez pierwsze miesią-
ce brał na siebie prawie wszystkie obowiązki. Zatrudniał osoby, 
które nie miały doświadczenia w obiektach fermowych. Samo-
dzielnie wykonując codzienne zadania, swoją pracą, sposobem 
jej organizacją i tempem szkolił każdego pracownika z osobna. 
Pierwsze 3 grupy loszek inseminował sam, pracownicy donosili 
nasienie i asystowali przy stymulacji.    
– Nikt nie chciał wierzyć, że loszki będą rodzić średnio ponad  
15 prosiąt, a 25% loch wieloródek będzie rodziło ponad 20 pro-
siąt. Nikomu też do głowy nie przychodziło, że można będzie 
odsadzać po 4 tygodniach 7-kilogramowe prosięta – mówi Chro-
stowski.
Później sam musiał dopilnować prac na porodówce. Kosztowało 
go to wiele wysiłku, czasu i nerwów. Półtora roku trwało wypra-

cowanie mechanizmów, procedur i, co uważa za najważniejsze, 
stworzenie zespołu ludzi, którzy potrafią pracować w każdym 
dziale produkcji.
– Dzisiaj mam najlepszych pracowników, posiadających umiejęt-
ności w osiąganiu wysokich wyników – mówi Chrostowski. Ma 
świadomość, że każdy pracownik może liczyć na pomoc i pełen 
instruktarz. Najlepszym sposobem na budowanie pożądanej 
relacji pracownik – kierownik jest wspólna praca. Na fermie w 
Ligocie na odchowalni pracy jest obecnie na 4 godziny dziennie,  
w tuczarniach podobnie. W dziale rozrodu pracownicy mają za-
jęć na 7 godzin w ciągu dnia.

Młodego menadżera inspiruje duński system produkcji – jak 
ma możliwość, jedzie tam, 3-4 razy w roku, by podpatrzeć sche-
maty funkcjonowania tamtejszych gospodarstw. Zwrócił uwagę 
na najlepszych producentów w Danii. Uświadomił sobie, że naj-
lepsze fermy zarządzane są przez ich właścicieli, którzy w jednej 
osobie są kierownikiem, zootechnikiem i szeregowym pracow-
nikiem. Zanim trafił do Ligoty, duże doświadczenie zdobył na 
fermie wielkotowarowej na Mazurach. Mniejsze, bo liczące 690 

 

Doskonale wyposażona odchowalnia zapewnia prosiętom najlepsze warunki.
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loch stado, nie było więc dla niego wystarczającym wyzwaniem. 
Wcześniej myślał, żeby wyjechać na dłużej do Danii lub w kraju 
zarządzać fermą liczącą ponad 2 tys. loch. Niebawem będzie miał 
możliwość wykazać się w tej drugiej roli, ponieważ ferma w Nie-
chcicach, którą kupił Karol Chachulski właśnie jest remontowana 
i docelowo ma być zasiedlona stadem liczącym 2100 loch.

Grzegorz Chrostowski tak już zorganizował system pracy  
i produkcję w Ligocie, że może sobie pozwolić na zaangażowa-
nie się w projektowanie i nadzór nad budową fermy w Niechci-
cach. Może liczyć na zmotywowanych zarażonych podobną pasją 
osiągania najwyższych wyników produkcyjnych i finansowych 
zootechników. Rozrodem w Ligocie zajmuje się Anna Wycech, 
Henryka Marciniak opiekuje się sektorem odchowu, tuczu i ad-
ministracją w gospodarstwie. W gospodarstwie Bonarówka pod 
Rzeszowem kierownikiem jest Ewa Wydrzycka, w fermie utrzy-
mywanych jest około 1000 tuczników pochodzących z zakupu. 
Profesjonalizm i zaangażowanie zootechników pozwala osiągać 
bardzo dobre wyniki w rozrodzie, odchowie i tuczu. 

Wstępne szkolenie załogi nowej fermy będzie miało miej-
sce właśnie na fermie w Ligocie. Jej rozruch odbywać się będzie 
etapowo. Najpierw umieszczone zostanie tam stado liczące 700 
loch w cyklu zamkniętym. Obiekt został zaprojektowany tak, że 
bez większych nakładów budowlanych zostanie w drugim etapie 
powiększony do 2100 loch. Warunkiem jest pobudowanie obok 
odchowalni na blisko 11 tys. szt. 

Na fermie w Ligocie w jednym budynku zlokalizowany jest 
sektor krycia, loch prośnych i porodówki oraz oddalony o 300 
metrów budynek kwarantanny na zwierzęta z zakupu. W sąsied-
nim gospodarstwie, położonym kilkaset metrów dalej, tuczarnia 
na 3600 tuczników, a w jeszcze innej części tego kompleksu, tak-
że w oddaleniu kilkuset metrów, mieści się odchowalnia (9 ko-
mór, każda na 450 szt.) i tuczarnia (8 komór, każda na 220 szt.) 
połączone korytarzem. W tym miejscu planowana jest rozbudo-
wa sektora tuczu.

Uzyskiwane wyniki stawiają dziś fermę w krajowej czołówce. 
Liczby mówią same za siebie – ubiegłoroczna produkcja tuczni-
ków była bliska 23 tys. szt. co daje 33 tuczniki sprzedane od staty-
stycznej lochy. Stado podzielone jest na 22 grupy technologiczne. 
Skuteczność wyproszeń przekracza 95%, rodzi się średnio 16,5 
prosięcia w miocie. Prosięta odsadzane są w 28 dniu życia, przy 
średniej masie ciała wynoszącej 7,1 kg. Na odchowalni przeby-
wają średnio do 84 dnia życia, uzyskując wtedy średnie przyrosty 
na poziomie 550 g. W osiąganiu takich wyników pierwszorzędna 
jest rola żywienia. Biorąc pod uwagę genetykę, z jakiej korzysta 
ferma w Ligocie – DanAvl z Agro-Sokołowa – na wszystkich eta-
pach dla stada podstawowego przygotowywane są niestandar-
dowe mieszanki. Pasze zawierają wyśrubowane poziomy mikro  
i makroelementów oraz witamin.

Ferma jest wolna od chorób ważnych z ekonomicz-
nego punktu widzenia, ale wysoko wydajne zwierzęta 
są dwa razy wrażliwsze pod względem jakości paszy, niż 
zwierzęta obciążone bagażem chorób. Przewód pokar-
mowy jest ich najczulszym punktem. Mają zatem zapew-
niony idealny dobrostan.

Grzegorz Chrostowski mówi, że próbowali sami robić 
prestartery – z dobrym rezultatem, gdy używali do tego 
swoich zbóż o znanych parametrach, ale wystarczyła ja-
kaś zmiana, nawet czasami drobna, np. inna struktura 
paszy spowodowana wyrobieniem bijaków śrutownika, 
żeby zwierzęta zareagowały w niepożądany sposób. Z ko-
lei próby z różnymi paszami z zakupu, mimo zapewnień 
o najwyższej ich jakości, nie przynosiły oczekiwanych 
efektów – trudno było osiągnąć przyrosty na poziomie 
450 g/d. Ponad rok temu, za sprawą przedstawicieli  

z firmy Primary Diets, uświadomił sobie, że tanio żywić to dro-
go produkować. Wcześniej nie był dobrze nastawiony do nie 
najtańszych pasz sprowadzanych z Anglii. Bazował na popular-
nych na fermach w Polsce gotowych prestarterach, najpierw 
jednej firmy potem drugiej, ale po kilku miesiącach stosowania 
takiego rozwiązania stwierdził, że jednak czegoś zwierzętom 
brakuje. Zanim zdecydował się na współpracę z Primary Diets, 
zaproponował, aby odwiedzający gospodarstwo przedstawiciele 
firm paszowych, po dokonaniu przeglądu stada, złożyli deklarację 
dotyczącą przyszłych wyników. Każda z firm, nie znając zobowią-
zań konkurentów, zapewniała o możliwości uzyskania wyników 
lepszych od dotychczasowych. Najlepsi obiecali poprawę o 5-6 kg.  
Tylko jedna firma spełniła złożoną deklarację, przekraczając ją 
dodatkowo o jeden kilogram. Dzisiaj, dzięki jeszcze lepszym re-
zultatom, okres tuczu został skrócony o 2 tygodnie. 

Pierwszą paszę przy lochach prosięta dostają w 7-10 dniu 
życia, a w najliczniejszych miotach z najmniejszymi prosiętami  
3 dnia dostawiane są już dokarmiacze z płynnym preparatem 
mlekozastępczym, uzupełnianym 2-3 razy dziennie. Tydzień przed 
odsadzeniem następuje zmiana paszy. Po odsadzeniu otrzymują 
jeszcze kilogram tej samej paszy i potem już kolejną mieszankę, 
której zjadają ok. 5 kg. Na odchowalni skarmiane są jeszcze dwa 
startery. Obie pierwsze pasze mają postać drobnego granulatu. 
Kolejne mieszanki sporządzane są już w gospodarstwie na bazie 
zbóż, 4% premiksu i koncentratu białkowego, zawierającego su-
rowce stosowane w paszach typu prestarter, m.in. mączka rybna, 
mleko w proszku, soja preparowana i soja Hipro.
Ogółem zużycie pasz na odchowalni to: 1 kg pierwszego prestarte-
ra, 5 kg drugiego prestartera, 22 kg startera 1 i 27,5 kg startera 2, 
co daje w sumie 55,5 kg paszy. Najważniejszym parametrem jest 
jednak koszt wyprodukowania kg m.c prosięcia w okresie odcho-
wu, który nie przekracza 2,9 zł/kg. Mając na uwadze fakt, że to 
jest nie najtańszy okres odchowu w życiu tucznika, gwarantuje 
szybki tucz do 110 kg m.c. przy 60% mięsności w 157 dniu życia. 
– Przekraczaliśmy przyrosty 1100 g/dzień w tuczarniach, gdzie 
posiadamy system płynnego żywienia, ale kosztem mięsności. 
Musieliśmy znaleźć kompromis i ograniczyliśmy przyrost do 960-
980 g/dzień – wspomniał Chrostowski.

Jak się okazuje, najdroższej paszy prosięta potrzebują niewie-
le, ale jej wpływ na wyniki dalszego odchowu jest nieoceniony. 

Prowadzona przez braci Chachulskich w szerokim zakresie 
działalność rolnicza potwierdza, że mamy możliwości, by dorów-
nać najlepszym europejskim farmerom. Istotną rolę odgrywa  
w ich przypadku fachowe zarządzanie oraz zaufanie powierzone 
młodemu zespołowi i profesjonalnym partnerom.

 
Grzegorz Zając

Pomieszczenia dla tuczników także muszą spełniać najwyższe standardy.


