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Energy crunch hurting European poultry farmers  

 PHOTO: JAN WILLEM SCHOUTEN 

Normally heating costs are marginal compared to feed costs, but with a tenfold increase in natural 
gas prices, this has now become problematic.  

Skyrocketing energy prices have severely hit poultry farmers across the European Union, 
putting pressure on profitability and sometimes even jeopardizing operations. With the 

heating season underway, the worries grow.  

BY VLADISLAV VOROTNIKOV  

With the recent sabotage of the Russia to Europe Nord Stream gas pipeline, the price of natural gas 

has exploded. In the run up to this event, European natural gas prices had already risen nearly 
eight-fold this year, primarily driven by fears that Russia could further restrict or even stop gas 

supplies in retaliation for military assistance to Ukraine. Over the past few months, the Russian 
state gas monopoly Gazprom had already stopped natural gas exports to several European states, 
such as Bulgaria, Finland, Poland, Denmark and the Netherlands, for not complying with its rouble 

payment requirements.  

Russia used to account for 40% of European natural gas imports. Dependence on Russian gas 
varies across Europe. Eurostat estimates that in 2021, Bosnia and Herzegovina, Moldova and North 
Macedonia received 100% of their natural gas supplies from Russia. Almost every country in 
Eastern Europe used to rely heavily on Russian imports. In 2021, Latvia sourced 92% of its natural 
gas from Russia, Serbia 89%, Bulgaria 79%, Slovakia 68%, Hungary 61%, Slovenia 60% and Poland 

50%.  

The difference is striking compared to Western Europe. In this part of the region, Eurostat reports 
that Germany has the highest dependence on Russian natural gas imports at around 50%, followed 
by Italy with 38%, France with 15% and Belgium with 14%. The degree of dependence on Russian 
natural gas is essential since the current crisis could be about not just the soaring prices; the very 

availability of natural gas could be at risk. With the Nord Stream 1 and 2 pipelines out of action, 

those who relied heavily on Russian energy imports are the most vulnerable. 
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Concerns across the board  

Concerns over possible production disruptions in the poultry industry are being voiced by farmers 

and analysts all over Europe. "Our entire industry is massively affected by the increased energy and 
raw material costs. If there are bottlenecks in the energy supply, our farms along the entire value 
chain will no longer be able to supply the population with sufficient poultry meat, or only to a very 
limited extent: notes Michael Steinhauser, head of communications at the German Poultry 
Association.  

"Recent data from the UK reported a 250% increase in the wholesale cost of gas from suppliers 

since the start of 2021: says Joel Estevinho, European Poultry Technical Manager, adding that the 
figures from other European countries will not differ a lot. "Several countries have already seen a 

decrease in chick placements in recent months in reaction to uncertainty about the evolution of 
production costs and product demand;' he says.  

In early September, the Polish National Chamber of poultry and feed producers also warned that 
skyrocketing energy prices are discouraging farmers from producing eggs. Mariusz Szymyślik, a 

senior poultry and feed analyst at the Chamber, warned of a massive slump in the laying hen 

population in Poland by the end of 2022, citing an abnormally lower number of day-old chicks 

produced in the past few months. He assumes that this could eventually lead to a shortage of eggs 
on the Polish market.  

"Our breeders are already signalling that production may be suspended in the winter. This applies 

to both hatcheries and farms producing eggs, as well as broilers: warns Anna Zubkow, a 

spokesperson at the Polish Association of Poultry Breeders. 

In the Czech Republic, the average price of energy for poultry farms has jumped by 250% since the 

beginning of the year, as reported by Gabriela Dlouha, chair of the board of the Czech-Moravian 
Poultry Union. In the current situation, energy suppliers are refraining from signing long-term 

contracts with poultry farmers. This adds to the uncertainty and further disheartens poultry 
farmers. "Broiler farms have received extraordinary support, for which we thank the Ministry of 

Agriculture. However, with the onset of winter, the question is how many breeders will cease 
operating: says Dlouha. A survey conducted by the Czech-Moravian Poultry Union showed that 

52% of poultry farmers were planning to downsize production, and 6% to shut down operations in 
the next few months. The energy crisis is not the only challenge European poultry farmers are 
facing. Since the beginning of the Ukrainian crisis, the industry has had to battle rising feedstuff 

prices, while problems with other raw materials have also recently been seen. Steinhauser, in 
particular, notes that in addition to the high-cost burdens in the energy sector, German poultry 
farmers have also had to contend with bottlenecks in the availability of CO2for the anesthetization 
of animals ready for slaughter and iron chloride for the preliminary treatment of wastewater in the 

slaughterhouses. 

Seeking a solution  

Estevinho adds that heating systems for broiler houses often use gas as a source of energy, and it 

was hard to assess how quickly an alternative system could be installed, as well as what costs this 
step would incur. Currently, not just costs but also the availability of energy are vital questions for 

the entire value chain, to which there are now no simple answers, says Steinhauser, adding that 
the framework conditions would remain extremely volatile for the foreseeable future. The German 

poultry industry is doing its best to ensure that poultry and eggs are produced in sufficient 
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quantities, including by employing some alternative power generation solutions. "As a 

contribution to sustainable energy production, many farms already use the waste heat from biogas 
plants or heat with residual wood from forest use. The topic of heat recovery is also gaining 
momentum. We are currently examining all conceivable options for significantly reducing 

dependence on gas. Companies along the value chain are doing everything they can to reduce 

energy consumption further because it is about the food security of the people in Germany: says 
Steinhauser.  

Reports about poultry farmers turning to energy-saving options are common these days. Pivka 
Poultry, the second largest broiler meat producer in Slovenia, recently reported that it has 
encouraged its partner breeders to switch to energy-saving technologies. Pivka Poultry even 
expressed its readiness to co-finance such ventures. Although the company admitted that some 

breeders have already given up on their business. For some poultry farmers, energy-saving 
solutions have already proven their value. Ignaczak Poultry Farm, located in Warmian-Masurian 

Voivodeship, Poland, has managed to achieve a 60% reduction in energy consumption thanks to 
modernizing the lighting. The company switched from fluorescent lamps to LED. As a result, the 
energy consumption for illumination dropped from 11,340 kWh per year to 3,780 kWh per year.  

Darius Gudabauskas, director of the Lithuanian poultry companies Vilnius Poultry and Kargiadori4 

Poultry, reported in August that further to a sharp rise in gas bills, his farms were considering 
switching to LNG and building a bioplant. The energy crunch is expected to spur the demand for 
solar energy from European poultry and livestock farms. Ireneusz Kulka from EDP Energia Polska 

says that businesses are looking for the largest possible installations to provide them with greater 
energy independence. "So far, we have seen a boom in the retail client segment but not much has 

happened yet in the business client segment, given the scale of the possibilities. Poland is now 
entering a period in which photovoltaics will begin to develop in large industrial installations, 
measured on the scale of 100-200 kW or 1-2 MW. All this is ahead of us," Kulka says. 

"Politicians have also been called upon to initiate suitable support mechanisms in close 
cooperation with the economic stakeholders. Food security is a national concern in which 

systemically important sectors like ours should not be overlooked. Otherwise, not only is the 

supply situation in Germany at risk, but so is the future viability of Germany with all its animal 
welfare advances and controlled production: says Steinhauser.  

Not like anything seen before  

European poultry farmers have also expressed fears that the current crisis is more unpredictable 
than anything they have encountered so far. "I believe nobody can provide a reliable estimate of 
how long the price of gas and fuel, in general, will remain at historically high levels. Previous crises 
have been resolved by steep drops in fuel prices over time, but it is uncertain when that could 

happen now and to what extent. Furthermore, such a price evolution would most likely be driven 
by an economic recession which, in turn, may have a negative impact on the consumption of 
poultry products in Europe: says Estevinho. 

Poultry meat and egg production in Germany could be permanently damaged by the energy 
market situation, Steinhauser notes. "Bottlenecks or failures in the energy supply would seriously 
affect all companies involved in production. As a result, preferential treatment should be given to 

companies that contribute to food security and the basic needs of the population when it comes to 
gas," adds Steinhauser. 
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At the same time, cheap imports with low animal welfare standards are entering Germany from the 

non-European market, sometimes even with the benefit of the suspension of EU customs duties 
and quotas. As a result, consumers are becoming increasingly price-sensitive when shopping and 
turning to cheap imports. "The same applies even more to the bulk consumer segment and out-of-

home consumption. This is endangering the transformation process towards more sustainability 

and better animal welfare which we, as an industry, have worked hard to achieve in recent years;' 
says Steinhauser. "Now, in this exceptional situation, there is an urgent need for additional support 
to maintain the supply of poultry products from local and regional production, to safeguard the 

security of supply for consumers. The private and public sectors must work together to develop 
solutions to help overcome this crisis along the entire value chain;' Steinhauser concludes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO 

Kryzys energetyczny szkodzi europejskim hodowcom drobiu  

 Zdjęcie: JAN WILLEM SCHOUTEN 

Zwykle koszty ogrzewania są marginalne w porównaniu z kosztami paszy, ale przy dziesięciokrotnym 

wzroście cen gazu ziemnego stało się to teraz problematyczne.  

Gwałtownie rosnące ceny energii poważnie dotknęły hodowców drobiu w całej Unii 

Europejskiej, wywierając presję na rentowność, a czasem nawet zagrażając działalności. 
Wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, obawy rosną. 

AUTOR: VLADISLAV VOROTNIKOV  

W związku z niedawnym sabotażem gazociągu Nord Stream z Rosji do Europy, ceny gazu ziemnego 

gwałtownie wzrosły. W okresie poprzedzającym to wydarzenie europejskie ceny gazu ziemnego 
wzrosły już w tym roku prawie ośmiokrotnie, głównie z powodu obaw, że Rosja może dalej 

ograniczać lub nawet wstrzymać dostawy gazu w odwecie za pomoc wojskową dla Ukrainy. W 

ciągu ostatnich kilku miesięcy rosyjski państwowy monopolista gazowy Gazprom wstrzymał już 

eksport gazu ziemnego do kilku państw europejskich, takich jak Bułgaria, Finlandia, Polska, Dania i 
Holandia, za niespełnienie wymogów dotyczących płatności w rublach.  

Rosja stanowiła kiedyś 40% europejskiego importu gazu ziemnego. Zależność od rosyjskiego gazu 
jest różna w poszczególnych krajach Europy. Eurostat szacuje, że w 2021 roku Bośnia i 

Hercegowina, Mołdawia i Macedonia Północna otrzymywały 100% swoich dostaw gazu ziemnego z 

Rosji. Prawie każdy kraj w Europie Wschodniej był kiedyś mocno uzależniony od rosyjskiego 
importu. W 2021 roku Łotwa pozyskiwała 92% gazu ziemnego z Rosji, Serbia 89%, Bułgaria 79%, 
Słowacja 68%, Węgry 61%, Słowenia 60%, a Polska 50%.  

Różnica jest uderzająca w porównaniu z Europą Zachodnią. W tej części regionu Eurostat podaje, 

że Niemcy są najbardziej uzależnione od importu rosyjskiego gazu ziemnego - około 50%, 

następnie Włochy - 38%, Francja - 15% i Belgia - 14%. Stopień zależności od rosyjskiego gazu 

ziemnego ma zasadnicze znaczenie, ponieważ obecny kryzys może dotyczyć nie tylko gwałtownie 
rosnących cen; zagrożona może być sama dostępność gazu ziemnego. W sytuacji, gdy gazociągi 

Nord Stream 1 i 2 nie działają, najbardziej narażeni są ci, którzy w dużym stopniu polegają na 
imporcie rosyjskiej energii. 
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Obawy na całym świecie  

Obawy dotyczące możliwych zakłóceń produkcji w branży drobiarskiej wyrażają rolnicy i analitycy 

w całej Europie. "Cała nasza branża jest masowo dotknięta wzrostem kosztów energii i surowców. 
Jeśli wystąpią wąskie gardła w dostawach energii, nasze fermy w całym łańcuchu wartości nie 
będą już w stanie zaopatrzyć ludności w wystarczającą ilość mięsa drobiowego lub tylko w bardzo 
ograniczonym zakresie: zauważa Michael Steinhauser, szef komunikacji w Niemieckim Związku 
Drobiarskim.  

"Ostatnie dane z Wielkiej Brytanii donoszą o 250% wzroście hurtowych kosztów gazu od 

dostawców od początku 2021 roku: mówi Joel Estevinho, europejski kierownik techniczny ds. 
drobiu, dodając, że dane z innych krajów europejskich nie będą się wiele różnić. "W kilku krajach w 

ostatnich miesiącach odnotowano już spadek wstawień piskląt w reakcji na niepewność co do 
zmian kosztów produkcji i popytu na produkty;" mówi.  

Na początku września Polska Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz również ostrzegała, że 
gwałtownie rosnące ceny energii zniechęcają rolników do produkcji jaj. Mariusz Szymyślik, starszy 

analityk ds. drobiu i pasz w Izbie, ostrzegł przed masowym załamaniem populacji kur niosek w 

Polsce do końca 2022 r., powołując się na rażąco niższą liczbę jednodniowych piskląt 

wyprodukowanych w ostatnich miesiącach. Zakłada on, że może to w końcu doprowadzić do 
niedoboru jaj na polskim rynku.  

"Nasi producenci stad rodzicielskich  już sygnalizują, że produkcja może zostać zawieszona w 

okresie zimowym. Dotyczy to zarówno wylęgarni, jak i ferm produkujących jaja, a także brojlery: 

ostrzega Anna Zubkow, rzecznik prasowy Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów 

Drobiu. 

W Czechach średnia cena energii dla ferm drobiu skoczyła od początku roku o 250%, jak 
poinformowała Gabriela Dlouha, przewodnicząca zarządu Czesko-Morawskiego Związku 

Drobiarskiego. W obecnej sytuacji dostawcy energii powstrzymują się od podpisywania 
długoterminowych umów z hodowcami drobiu. To potęguje niepewność i dodatkowo zniechęca 

drobiarzy. "Fermy brojlerów otrzymały nadzwyczajne wsparcie, za co dziękujemy Ministerstwu 
Rolnictwa. Jednak wraz z nadejściem zimy pojawia się pytanie, ilu hodowców stad rodzicielskich 

przestanie działać: mówi Dlouha. Z ankiety przeprowadzonej przez Czesko-Morawski Związek 
Drobiarski wynika, że 52% hodowców drobiu planuje zmniejszenie produkcji, a 6% zamknięcie 
działalności w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Kryzys energetyczny to nie jedyne wyzwanie, 

przed którym stoją europejscy drobiarze. Od początku kryzysu ukraińskiego branża musi walczyć z 
rosnącymi cenami pasz, a w ostatnim czasie pojawiły się również problemy z innymi surowcami. 
Steinhauser zauważa w szczególności, że oprócz wysokich obciążeń kosztowych w sektorze 
energetycznym, niemieccy drobiarze musieli również zmagać się z wąskimi gardłami w 

dostępności CO2 do znieczulania zwierząt gotowych do uboju i chlorku żelaza do wstępnego 
oczyszczania ścieków w rzeźniach. 

Szukanie rozwiązania  

Estevinho dodaje, że systemy grzewcze dla brojlerów często wykorzystują gaz jako źródło energii i 
trudno było ocenić, jak szybko można by zainstalować alternatywny system, a także jakie koszty 

pociągnie za sobą ten krok. Obecnie nie tylko koszty, ale również dostępność energii są istotnymi 
pytaniami dla całego łańcucha dostaw, na które nie ma teraz prostych odpowiedzi, mówi 

Steinhauser, dodając, że warunki ramowe pozostaną bardzo zmienne w przewidywalnej 
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przyszłości. Niemiecki przemysł drobiarski robi wszystko, aby zapewnić produkcję drobiu i jaj w 

wystarczających ilościach, w tym poprzez zastosowanie niektórych alternatywnych rozwiązań w 
zakresie wytwarzania energii. "Jako wkład w zrównoważoną produkcję energii wiele ferm 
wykorzystuje już ciepło odpadowe z biogazowni lub ciepło z resztek drewna z użytkowania lasu. 

Temat odzyskiwania ciepła również nabiera tempa. Obecnie badamy wszystkie możliwe opcje, aby 

znacznie zmniejszyć zależność od gazu. Przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw robią wszystko, aby 
dalej redukować zużycie energii, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańców 
Niemiec: mówi Steinhauser.  

Doniesienia o tym, że hodowcy drobiu zwracają się ku opcjom oszczędzania energii są obecnie 
powszechne. Pivka Poultry, drugi co do wielkości producent mięsa brojlerów w Słowenii, 
poinformował niedawno, że zachęcił swoich rozpłodowców partnerskich do przejścia na 

technologie energooszczędne. Pivka Poultry wyraziła nawet gotowość do współfinansowania 
takich przedsięwzięć. Choć firma przyznała, że niektórzy rozpłodowcy już zrezygnowali z 

prowadzenia działalności. Dla niektórych hodowców drobiu energooszczędne rozwiązania już się 
sprawdziły. Fermie Drobiu Ignaczak, zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim, 
udało się osiągnąć 60-procentową redukcję zużycia energii dzięki modernizacji oświetlenia. Firma 

zmieniła lampy fluorescencyjne na LED. W efekcie zużycie energii na oświetlenie spadło z 11 340 

kWh rocznie do 3 780 kWh rocznie.  

Darius Gudabauskas, dyrektor litewskich spółek drobiarskich Vilnius Poultry i Kargiadori4 Poultry, 
informował w sierpniu, że z powodu gwałtownego wzrostu rachunków za gaz jego fermy rozważają 

przejście na LNG i budowę bioplantu. Oczekuje się, że kryzys energetyczny zwiększy popyt na 
energię słoneczną wśród europejskich gospodarstw drobiarskich i hodowlanych. Ireneusz Kulka z 

EDP Energia Polska mówi, że przedsiębiorstwa szukają jak największych instalacji, które zapewnią 
im większą niezależność energetyczną. "Do tej pory obserwowaliśmy boom w segmencie klientów 
detalicznych, ale w segmencie klientów biznesowych jeszcze niewiele się działo, biorąc pod uwagę 

skalę możliwości. Polska wchodzi właśnie w okres, w którym fotowoltaika zacznie się rozwijać w 

dużych instalacjach przemysłowych, mierzonych w skali 100-200 kW lub 1-2 MW. To wszystko jest 
przed nami" - mówi Kulka. 

"Również politycy zostali wezwani do zainicjowania odpowiednich mechanizmów wsparcia w 
ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi. Bezpieczeństwo żywnościowe jest problemem 

narodowym, w którym nie należy pomijać ważnych systemowo sektorów, takich jak nasz. W 
przeciwnym razie zagrożona jest nie tylko sytuacja zaopatrzenia w Niemczech, ale także przyszła 

rentowność Niemiec z całym ich postępem w zakresie dobrostanu zwierząt i kontrolowanej 
produkcji: mówi Steinhauser. 

 


