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GOODVALLEY 

KIM JESTEŚMY?



Grupa Goodvalley – od 1994 

ZINTEGROWANA PRODUKCJA OD POLA DO STOŁU

4

Dania

Kopenhaga

Siedziba Grupy

Polska

#2 hodowca trzody 

Ukraina

#3 hodowca trzody 

Rosja

25%

10%

11%

54%

● Zintegrowana produkcja 

● Produkcja roślinna i wytwórnia pasz

● Chów trzody chlewnej 

● Biogaz 

● Zakłady mięsne 



• Własna wytwórnia pasz-

150 tys. t. paszy rocznie

• Trójfazowy system 

chowu - 22 lokalizacje

• Linia RWA (bez 

antybiotyków) 

i non-GMO

• Bioasekuracja

• 14 tys. ha

• Uprawy pszenicy, 

pszenżyta, rzepaku, żyta 

i kukurydzy

• System globalnej 

nawigacji GPS

• Rolnictwo precyzyjne

Goodvalley Polska

Produkcja roślinna 
Produkcja pasz 

i zwierzęca
Biogazownie 

i energia Zakłady mięsne 

• 8 biogazowni 

• 54 MWh zielonej energii 

elektrycznej (17 tys. 

gospodarstw domowych)

• Zerowy ślad węglowy 

• Nowoczesny zakład 

• 10 tys. tuczników 

tygodniowo 

• Moc przetwórcza 250 t.

tygodniowo

• Prekursor pakowania 

mięsa w systemie MAP



OD POLA DO STOŁU

MNIEJSZE ZUŻYCIE ZASOBÓW

I IDENTYFIKOWALNOŚĆ



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



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

“Pandemia COVID-19 uwydatniła znaczenie solidnego i odpornego systemu

żywnościowego, który funkcjonuje w każdych okolicznościach i jest w stanie

zapewnić obywatelom dostęp do wystarczającej podaży żywności po przystępnych

cenach.”

STRATEGIA ZIELONEGO ŁADU



Zrównoważony rozwój  od pola do 

stołu

Zbieramy 

Własne Plony Produkujemy  Naszą Własną Energię 
Hodujemy Własne Świnie

Robimy  Nasze Pasze 

A jak to robimy w GOODVALLEY?



WPŁYW ROLNICTWA 

I PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 

NA KLIMAT



Rolnictwo wobec największych zagrożeń dla zdrowia człowieka
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Zagrożenia dla zdrowia 2019 roku wg WHO – 5 najgroźniejszych

1. Zanieczyszczenie powietrza i zmieniający się klimat

(9/10 osób codziennie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. W 2019 roku to właśnie zanieczyszczenie powietrza

jest największym zagrożeniem dla zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia również podkreśla związek pomiędzy

zanieczyszczeniem powietrza a zmianą klimatu. Konsekwencją tego drugiego może być zwiększona liczba zachorowań

na wiele chorób).

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. Odporność na lekarstwa.



Rolnictwo wobec największych zagrożeń dla zdrowia człowieka
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“Kryzys klimatyczny to kryzys zdrowotny. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza zabija każdego

roku około 7 milionów ludzi, a zmiany klimatyczne powodują bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe,

nasilają niedożywienie i powodują rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, takich jak malaria. Te

same emisje, które powodują globalne ocieplenie, są odpowiedzialne za ponad jedną czwartą zgonów

z powodu zawału serca, udaru mózgu, raka płuc i przewlekłych chorób układu oddechowego. Liderzy

zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego muszą współpracować, aby oczyścić nasze

powietrze i złagodzić wpływ zmian klimatycznych na zdrowie.”

https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/urgent-health-challenges-for-the-next-decade

Urgent health challenges for the next decade – 12 January 2020



15-20%
EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH POCHODZI Z ROLNICTWA 

Emisje gazów cieplarnianych i zmiana klimatu 
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CZYM JEST ŚLAD WĘGLOWY?
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ŚLAD WĘGLOWY

GENEROWANY PRZEZ

RÓŻNE GAŁĘZIE

ROLNICTWA



NOWE TRENDY 

KONSUMENCKIE



ILE OSÓB OGRANICZA SPOŻYCIE MIĘSA?
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TRENDY VEGE
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Badania preferencji konsumenckich na zlecenie Goodvalley - 2017



KLIMATARIANIZM



KLIMATARIANIZM

W diecie

klimatycznej

wybierzesz raczej

wieprzowinę niż

wołowinę, tak jak 

polskie jabłko

zamiast avocado.



KLIMATARIANIZM

ŚNIADANIE?



KLIMATARIANIZM

OBIAD?



KLIMATARIANIZM

KOLACJA?



KLIMATARIANIZM

W Polsce są już

producenci żywności

z zerowym śladem

węglowym

Dane na podstawie raportu: Environmental Working Group (EWG) 



CZY BĘDZIEMY JEDLI MNIEJ MIĘSA ?

TAK

CZY BĘDZIE ONO LEPSZEJ JAKOŚCI?

TAK

… witarianizm, weganizm, wegetarianizm, fleksitarianizm, klimatarianizm…



ZEROWY ŚLAD WĘGLOWY

W PRODUKCJI MIĘSA

JAK TO ROBIMY

W GOODVALLEY?



Bilans emisji i redukcji CO2 Grupy Goodvalley (2018)
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Bilans emisji i redukcji CO2 Goodvalley = minus 641 t CO2



Zerowy ślad węglowy dla Grupy Goodvalley

Zerowy ślad węglowy uzyskaliśmy jako

jedyna firma z branży mięsnej na

świecie. Certyfikat ten otrzymaliśmy po

raz pierwszy już w 2013 roku i co roku

go odnawiamy. Audyt naszego śladu

wykonuje organizacja NIRAS i jest on

weryfikowany przez niemiecki instytut

TÜV Rheinland.



Gospodarstwo Goodvalley w Pawłówku na Pomorzu– ferma tuczu, pola

uprawne i biogazownia o mocy 964 kWe



Nawożenie masą pofermentacyjną – po wychwyceniu metanu w bioagzowni.

Aplikacja doglebowa lub nawierzchniowa.



Obniżenie bazowej emisji CO2 oraz redukcja przy pomocy

biogazowni



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.



ZRÓWNOWAŻONA

PRODUKCJA, A POTRZEBY

ŻYWNOŚCIOWE ROSNĄCEJ

POPULACJI



Chiny – odbudowa produkcji trzody chlewnej w nowoczesnej

technologii: „Sky is the limit”…?

36



Zrównoważone rolnictwo…

… czyli konieczna zrównoważona 

intensyfikacja produkcji



Perspektywa europejska:   Zielony Ład, gospodarka o obiegu 
zamkniętym, neutralność emisyjna…



UE: wnioski dotyczące strategii od pola do stołu

Po raz pierwszy cały system żywnościowy jest brany pod uwagę jako całość 
- od producentów po konsumentów.



Dziękuję za uwagę

Grzegorz Brodziak

Dyrektor Zarządzający Goodvalley


