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Dobre praktyki utrzymania kur niosek w chowie bezklatkowym 
Patryk Sztandarski, Joanna Marchewka

produkcja jaj 38

W celu wsparcia produkcji jaj w chowie bezklatkowym i poprawy dobrostanu ptaków, 

konsorcjum składające się z 7 międzynarodowych partnerów europejskich: Holandii, Belgii, 

Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Danii i Polski opracowało zestaw „najlepszych praktyk” 

utrzymania kur niosek w chowie bezklatkowym. ...

dodatki paszowe 20

Podstawową funkcją przewodu pokarmowego zwierząt jest trawienie i wchłanianie substancji 

pokarmowych, jednakże pełni on jeszcze jedną bardzo ważną funkcję – zapewnia właściwą 

ochronę organizmu. Błony śluzowe przewodu pokarmowego to tzw. pierwsza linia frontu, gdzie 

dochodzi do kontaktu z wieloma patogenami wnikającymi do organizmu...

Czosnek i zawarta w nim allicyna  
– ich wpływ na zdrowotność i produkcyjność kurcząt brojlerów 
Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Andrzej Puchalski

dodatki paszowe 26

W dzieciństwie większość z nas była zmuszana do zjadania czosnku jako panaceum na 

dolegliwości towarzyszące przeziębieniom. I chociaż nie wszyscy cenią smak i specyficzny 

zapach tej rośliny, to jednak skuteczność czosnku jako rośliny leczniczej potwierdzono licznymi 

badaniami klinicznymi. ...
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Bez prze wo do wy sys tem Ara net ofe ru je 

czuj ni ki za si la ne ba te ryj nie, któ rych czas 

pra cy jest okre ślo ny na wet na 10 lat. 

Jest od por ny na za nie czysz cze nia che -

micz ne obec ne w kur ni kach, w szcze -

gól no ści na amo niak:  

Czuj nik tem pe ra tu ry (IP6 8) oraz czuj -■

nik wil got no ści (IP6 7) – po miar tem -

pe ra tu ry i wil got no ści po wie trza na le -

żą do naj bar dziej pod sta wo wych ze 

wszyst kich po mia rów. Za pew nie nie od -

po wied nie go kli ma tu ro sną cym pta -

kom jest nie zbęd ne na każ dej fer mie. 

Tyl ko we wła ści wych wa run kach pta ki 

mo gą do brze się roz wi ja ją i nie są 

osła bio ne przez stres. Jed nak kli mat 

na fer mie za zwy czaj nie jest rów no -

mier ny, dla te go bez prze wo do we czuj -

ni ki tem pe ra tu ry i tem pe ra tu ry względ -

nej Ara net są ła twym na rzę dziem do 

uzy ska nia szcze gó ło we go ob ra zu roz -

kła du tem pe ra tu ry i wil got no ści we -

wnątrz bu dyn ku. 

Czuj nik CO2 (IP67) spe cjal nie za pro -■

jek to wa ny do pra cy w obec no ści szko -

dli wych związ ków che micz nych. Na -

wet je śli pta ki mo gą za zwy czaj wy trzy -

mać wyż szy po ziom CO2 niż lu dzie, 

na dal waż ne jest spraw dza nie, czy li -

mi ty nie są prze kro czo ne, a zdro wie 

pta ków nie jest nie po trzeb nie za gro -

żo ne. CO2 jest rów nież do brym wskaź -

ni kiem ja ko ści wen ty la cji w kur ni kach. 

Czuj nik NH3 rów no wa żą cy wpływ tem -■

pe ra tu ry i wil got no ści na wy nik po -

mia rów. Szcze gó ło wy ob raz mi kro kli -

ma tu na fer mie dro biu po zwo li unik -

nąć ne ga tyw nych skut ków dla zdro -

wia pta ków, ta kich jak cho ro by ukła -

du od de cho we go lub in fek cje ła pek. 

Dzię ki wbu do wa nej funk cji alar mu 

w cią gu kil ku mi nut moż li wa jest re ak -

cja na wszel kie po ten cjal ne pro ble my, 

któ re mo gą wy stą pić z wen ty la cją, co 

po zwa la za osz czę dzić ogrom ne kosz -

ty zwią za ne z utra tą ży cia kur cząt. 

 
DODATKOWE CZUJNIKI:  

Czuj nik świa tła – oświe tle nie jest nie -■

zbęd nym czyn ni kiem roz wo ju i pra wi -

dło we go funk cjo no wa nia ukła du roz -

rod cze go i wzro stu kur cząt. Jest waż -

nym czyn ni kiem kon tro li wie lu pro ce -

sów fi zjo lo gicz nych. In ten syw ność 

świa tła wpły wa na za cho wa nie się 

kur cząt broj le rów. Czuj nik Ara net lux 

słu ży do mo ni to ro wa nia na tę że nia 

i cza su trwa nia świa tła, po ma ga jąc za -

pew nić zdro wy roz wój pta ków, a tak -

że kon tro lo wać spo ży cie pa szy. 

Licz ni ki im pul sów – do da nie tych czuj -■

ni ków do licz ni ków wo dy, ener gii elek -

trycz nej i cie pła po zwo li gro ma dzić 

wszyst kie da ne do ty czą ce me diów 

w jed nym miej scu, w ce lu ła twej oce -

ny i opty ma li za cji kosz tów. Do dat ko -

wo moż na za in sta lo wać bez prze wo -

do we czuj ni ki róż ni cy ci śnień Ara net 

w ce lu uzy ska nia na tych mia sto wej in -

for ma cji zwrot nej do oce ny pro ble mów 

z wen ty la cją w mia rę ich po ja wia nia 

się. Je śli wen ty la cja nie dzia ła po praw -

nie, tem pe ra tu ra mo że ro snąć zbyt wol -

no, abyś móc za re ago wać, ale spa dek 

ci śnie nia mo że zo stać za uwa żo ny w cią -

gu mi nu ty, a sta cja ba zo wa Ara net wy -

śle alarm i po zwo li ura to wać pta ki. 

Czuj ni ki go dzin pra cy ma szy ny mo gą ■

być uży wa ne do mo ni to ro wa nia urzą -

dzeń do zu ją cych pa szę. Umoż li wi to 

do kład ne śle dze nie spo ży cia pa szy 

przez kur cza ki, in for mu jąc o wszel kich 

nie pra wi dło wo ściach. Na gły spa dek 

ilo ści po bra nia pa szy mo że świad czyć 

o pro ble mach zdro wot nych, któ rym 

na le ży jak naj szyb ciej się przyj rzeć. 

 

      Roz wią za nie Ara net skła da się z bez -

prze wo do wych czuj ni ków śro do wi sko wych, 

któ re prze sy ła ją da ne do sta cji ba zo wej 

za po mo cą tech no lo gii ra dio wej Ara net 

868/920 MHz o mak sy mal nym za się gu 

w otwar tej prze strze ni do 3 km. Sta cja ba -

zo wa wy po sa żo na jest w pa mięć we wnętrz -

ną umoż li wia ją cą prze cho wy wa nie da nych 

do 10 lat, na to miast wbu do wa ny ser wer 

z dar mo wym opro gra mo wa niem po zwa la 

na do stęp i za rzą dza nie alar ma mi, two rze -

nie wy kre sów z ła twym do stę pem do eks -

por tu da nych i kon fi gu ra cji czuj ni ków. Do -

dat ko wo chmu ra Ara net po sia da moż li -

wość za rzą dza nia kil ko ma sta cja mi ba zo -

wy mi za po mo cą jed ne go pul pi tu na wi ga -

cyj ne go w przy pad ku ope ra cji na du żą 

ska lę. Sys tem ty pu plug -and -play cha rak -

te ry zu je się pro sto tą in sta la cji – dzię ki cze -

mu kon fi gu ra cja i wdro że nie ca łe go sys -

te mu na du żej fer mie to kwe stia 1-2 dni. 

      Wy pró buj roz wią za nie bez prze wo do -

we go mo ni to rin gu Ara net dla fer my dro -

biu, zwiększ swo je zy ski, zop ty ma li zuj 

kosz ty i za pew nij zdro we i pro duk tyw ne 

ży cie swo im kur cza kom.  ■
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artykuł  promocyjny

Kluczowe parametry w hodowli drobiu to temperatura powietrza wewnątrz 

budynku, jego wilgotność oraz stężenie dwutlenku węgla i amoniaku. Wszystkie 

te czynniki wywierają istotny wpływ na prawidłowy rozwój ptaków. Amoniak 

negatywnie wpływa na ptaki, ale także powoduje korozję elementów wyposażenia 

fermy. Już poziom rzędu 25 ppm powoduje spadek jakości mięsa, produkcja jaj 

ulega spowolnieniu, pojawiają się uszkodzenia oczu i stany zapalne w organizmie. 

Ma on również wpływ na stan urządzeń wentylacyjnych. 

System Aranet 
– poprawa wydajności chowu drobiu

MERA Sp. z o.o. 
Maciej Ochocki, 
inżynier sprzedaży 
tel. 519 057 754 
m.ochocki@mera-sp.pl
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za: Kra jo wa Izba Pro du cen tów Dro biu i Pasz, Po znań
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Wielkość krajowych wylęgów piskląt indyczych w latach 2014- 2022

Wylęgi piskląt 
kurzych 
BROJLEROWSKICH 
 

Po pierw szych dzie się ciu mie sią cach 

2022 ro ku wy pro du ko wa no 1220,7 mln 

sztuk pi skląt kur cząt rzeź nych. By ło to 

o 123,8 mln sztuk wię cej niż w ta kim 

sa mym okre sie 2021 ro ku, co ozna -

cza wzrost o 11,29%. W paź dzier ni ku 

2022 r. za no to wa li śmy wzrost pro duk -

cji, o 0,1 mln sztuk, w po rów na niu do 

wrze śnia 2022 r. (mie siąc do mie sią -

ca). Śred nia mie sięcz na pro duk cja 

w okre sie ostat nich, ko lej nych 12 mie -

się cy wy nio sła 120,0 mln sztuk (przed 

ro kiem by ło to 108,4 mln). Me dia na 

pro duk cji za ostat nich ra por to wa nych 

dwa na ście mie się cy to 121,80 mln 

sztuk (rok wcze śniej 111,65).

Wylęgi piskląt  
INDYCZYCH 
 

W pierw szych dzie się ciu mie sią cach 

2022 ro ku wy pro du ko wa no 26 713 

tys. sztuk pi skląt in dy czych (spa dek 

o 149 tys. sztuk w po rów na niu do ta -

kie go sa me go okre su 2021 ro ku, co 

ozna cza pro cen to wy spa dek o 0,55%). 

Śred nia dwu na sto mie sięcz na (za ostat -

nich, ko lej nych dwa na ście ra por to -

wa nych mie się cy) dla in dy ków wy no -

si 2641,5 tys. sztuk, a me dia na 2636,5 

tys.). Han del za gra nicz ny pi sklę ta mi 

te go ga tun ku dro biu po paź dzier ni ku 

2022 ro ku: im port – 12 058 tys. sztuk, 

eks port – 1156 tys. sztuk. Sal do han -

dlu za gra nicz ne go po paź dzier ni ku 

2022 ro ku sta no wi ło 40,8% pro duk -

cji kra jo wej.

Wielkość krajowych wylęgów piskląt kurzych brojlerowskich 
w latach 2014- 2022

Miesiąc
Pisklęta kurze brojler, mln szt.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I 74,1 83,3 84,4 94,4 102,1 103,4 116,4 104,5 109,5

II 73,7 76,0 88,9 90,3 90,3 100,5 107,1 100,7 115,5

III 76,2 87,8 91,5 95,0 107,2 103,0 121,7 123,1 121,2

IV 78,0 84,0 95,1 97,4 102,7 116,0 110,0 117,7 125,2

V 78,5 84,6 93,5 96,0 104,9 112,8 105,3 91,4 128,0

VI 75,6 86,3 90,2 98,3 103,6 104,1 119,7 99,4 122,4

VII 79,3 90,0 85,5 93,6 105,0 115,8 116,5 116,3 117,2

VIII 78,8 86,1 100,2 103,7 111,1 118,2 119,7 118,8 129,2

IX 81,4 86,4 97,4 95,0 100,5 112,3 117,1 113,1 126,2

X 84,9 93,6 99,3 105,0 114,9 121,7 125,1 111,9 126,3

XI 64,6 76,7 82,7 87,1 96,6 94,6 92,3 101,5

XII 81,8 93,9 96,3 96,2 104,1 115,4 111,4 117,2

Razem 926,9 1028,7 1105,0 1152,0 1243,0 1317,8 1362,3 1315,6 1220,7

Zmiana +6,36% +10,9% +7,42% +4,25% +7,90% +6,20% +3,38% −3,43% +11,29%

drobiarstwo w l iczbach

Miesiąc
Pisklęta indycze, tys. szt.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I 1817 2188 2302 2312 2584 2891 2915 2474 2561

II 1824 1812 2163 2004 2278 2358 2558 2575 2387

III 1958 2193 2204 2269 2209 2651 2764 3048 2839

IV 1959 2178 2266 2136 2223 2704 2527 3009 3046

V 2100 2312 2116 2261 2478 2599 2609 2755 2630

VI 1975 2147 2417 2426 2510 2468 2779 3091 2617

VII 2060 2365 2463 2576 2830 2934 3124 2928 2684

VIII 1521 1836 1960 2396 2311 2667 2360 2695 2921

IX 1712 2184 1870 2189 2254 2824 1713 2026 2643

X 1878 2227 2062 2553 2643 2865 2166 2261 2385

XI 1730 2248 2097 2510 2811 2833 2432 2749

XII 1803 1995 2056 2383 2123 2540 2082 2236

Razem 22 337 25 685 25 976 28 015 29 254 32 334 30 029 31 847 26 713

Zmiana +3,56% +14,99% +1,13% +7,85% +4,42% +10,53% −7,13% +6,05% −0,55%
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Kurki NIEŚNE 
 

W pierw szych dzie się ciu mie sią cach 2022 

ro ku wy pro du ko wa no 30 309,5 tys. sztuk 

pi skląt kur nie śnych. By ło to o 3545,1 tys. 

sztuk mniej niż w ana lo gicz nym okre sie 

ze szłe go ro ku (-10,47%). Śred nia aryt me -

tycz na mie sięcz nej pro duk cji kur nie śnych 

w ostat nich dwu na stu mie sią cach wy nio -

sła 3064,6 tys. sztuk (w okre sie o rok 

wcze śniej 3291,5 tys. sztuk).

Pisklęta kurze  
OGÓLNOUŻYTKOWE 
 

Pro duk cja pi skląt ogól no użyt ko wych w pierw -

szych dzie się ciu mie sią cach 2022 ro ku wy -

nio sła 8015,1 tys. sztuk (o 2459,0 tys. mniej 

niż przed ro kiem, spa dek o 23,48%).

EKSPORT 
 

Pol ski eks port to wa ro wych pi skląt ku rzych 

broj ler, po pierw szych dzie się ciu mie sią -

cach 2022 ro ku wy niósł 24 182 tys. sztuk, 

co ozna cza, że sta no wił 1,98% kra jo wej 

pro duk cji w tym okre sie. Im port pi skląt ku -

rzych broj ler do Pol ski po pierw szych dzie -

się ciu mie sią cach 2022 ro ku wy niósł 

50 446 tys. sztuk czy li 4,13% pro duk cji z te -

go okre su. Po wyż sze da ne ozna cza ją, że 

sal do han dlu za gra nicz ne go po pierw szych 

dzie się ciu mie sią cach 2022 wy nio sło plus 

26 264 tys. sztuk czy li oko ło 2,15% kra jo -

wej pro duk cji tym okre sie.

za: Kra jo wa Izba Pro du cen tów Dro biu i Pasz, Po znań

Wielkość krajowych wylęgów piskląt kurek ogólnoużytkowych 
w latach 2014- 2022

Miesiąc
Ogólnoużytkowe pisklęta kurze, tys. szt.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I 1565,2 1708,4 282,0 1779,8 2035,4 1876,1 1797,4 1562,3 1317,4

II 2489,2 2475,2 4382,5 2421,3 2434,3 2117,9 2029,1 2007,2 1792,8

III 3107,0 3272,1 3151,9 2727,6 3114,6 2845,5 2455,0 2443,3 1981,4

IV 2386,4 2155,1 2190,0 2036,8 2585,9 2498,2 1594,2 1499,9 1182,1

V 1488,5 1575,8 1689,5 1744,6 1882,1 1998,1 1570,0 1378,7 1125,7

VI 840,9 883,9 721,1 1025,9 1266,4 882,9 1011,9 1009,5 563,2

VII 128,3 141,8 244,8 141,7 157,7 134,3 228,6 573,2 52,5

VIII 80,2 4,8 2,4 5,1 16,4 0 0 30,0 0

IX 0,6 – 0,6 0 3,0 0 0 0 0

X 1,0 13,7 1,2 1,3 0 0 0 100,0

XI – 36,2 58,3 0 0 0 0 0

XII 231,3 609,0 595,5 602,1 0 680,7 923,9 866,7

Razem 12 318,6 12 876,0 13 319,8 12 486,2 13 495,8 12 954,6 11 610,1 11 470,8 8 015,1

Zmiana +6,37% +4,52% +3,45% −6,26% +13,57% −4,01% −10,92% −1,20% −23,48%

za: Kra jo wa Izba Pro du cen tów Dro biu i Pasz, Po znań

Wielkość krajowych wylęgów piskląt kurek nieśnych w latach 2014- 2022

drobiarstwo w l iczbach

Miesiąc
Kurki do intensywnej produkcji jaj spożywczych, tys. szt.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I 2191,8 2674,7 2426,4 2489,7 3585,7 3254,0 3204,3 3503,6 3852,4

II 2733,3 2982,2 3099,1 3206,2 3006,7 3690,2 2587,4 3049,7 3413,7

III 3432,2 3177,8 3414,6 3646,1 3415,1 3901,8 3361,4 3922,1 3568,3

IV 3412,4 2996,7 2982,7 3282,0 3655,5 3192,8 2925,2 4064,9 3192,9

V 2989,6 3123,7 3093,3 3466,9 3787,5 3639,2 2883,0 3637,8 3730,4

VI 2896,1 2904,7 2807,7 3260,0 3513,4 3605,1 3498,7 3397,9 3182,9

VII 1861,0 2216,9 1891,2 2130,2 3030,5 2515,5 2918,2 3489,3 1664,4

VIII 1272,0 1631,3 1538,7 2685,9 2721,3 1854,8 2064,9 3073,8 1627,5

IX 2352,0 2696,7 2098,2 2340,2 2594,4 2284,3 2495,7 3038,4 2988,2

X 2204,0 2240,0 2653,3 2659,5 3019,7 3076,7 3040,3 2677,1 3088,8

XI 1561,5 1945,6 2410,1 2936,4 1981,3 2067,9 2577,3 3396,3

XII 2135,2 2270,3 1956,8 2371,3 2159,8 2601,9 3065,9 3069,8

Razem 29 041,1 30 860,6 30 372,1 34 474,4 36 470,9 35 684,2 34 622,3 40 320,7 30 309,5

Zmiana +1,09% +6,27% −1,58% +13,51% +5,79% −2,16% −2,98% +16,46% −10,47%
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Wielkość krajowych wylęgów piskląt kaczych w latach 2014-2022

za: Kra jo wa Izba Pro du cen tów Dro biu i Pasz, Po znań

Wstawienia kur mięsnych w latach 2011-2022, tys. szt.

za: Kra jo wa Izba Pro du cen tów Dro biu i Pasz, Po znań

Wielkość krajowych wylęgów piskląt gęsich w latach 2014-2022

Wylęgi piskląt  
KACZYCH 
 

Wy lę gi pi skląt ka czych po dzie się ciu mie -

sią cach 2022 ro ku wy nio sły 23 851 tys. 

sztuk. Ozna cza to wzrost w sto sun ku do 

ana lo gicz ne go okre su po przed nie go ro ku 

o 9698 tys. sztuk czy li o 68,52%. Przy po -

mnij my, że wy lę gi pi skląt ka czych w 2021 

w su mie pod li czo no na 17 989 tys. sztuk, 

co by ło spad kiem w sto sun ku do 2020 ro -

ku o 491 tys. sztuk czy li o 2,66%. 

 

Wylęgi piskląt 
GĘSICH 
 

Wy lę gi pi skląt gę sich do sierpnia 2022 

wy nio sły ra zem 6792,8 tys. sztuk i by ły 

wyż sze od wy lę gów z ana lo gicz ne go 

okre su ro ku po przed nie go o 594,0 tys. 

sztuk, czy li o 9,58%.

Dane zestawione tabelarycznie przez Krajową Izbę 
Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu na podstawie 

sprawozdania R−09W GUS, obliczenia własne KIPDiP 
na podstawie danych GUS

Miesiąc
Pisklęta kacze, tys. szt.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I 427,4 703,2 905,0 1032,0 1422,0 1614,0 2099,0 2184 2490

II 442,3 877,6 893,1 997,0 982,0 1180,0 1694,0 2083 2537

III 417,5 713,7 829,0 963,0 822,0 1064,0 1450,0 2132 2951

IV 563,9 786,8 559,0 1013,0 631,0 889,0 1127,0 1462 2370

V 571,7 614,1 542,0 838,0 646,0 771,0 727,0 1025 2157

VI 491,5 663,4 376,0 760,0 733,0 752,0 609,0 925 2081

VII 378,5 554,0 468,0 842,0 737,0 631,0 897,0 957 1687

VIII 291,6 668,8 655,0 575,0 830,0 837,0 1204,0 1009 2062

IX 444,0 946,3 1171,0 730,0 1206,0 1453,0 1816,0 1165 2694

X 756,9 1071,2 1213,0 1049,0 1634,0 2244,0 2379,0 1211 2822

XI 761,7 936,9 1358,0 1377,0 1917,0 1891,0 2086,0 1516

XII 808,5 1056,0 1359,0 1658,0 1444,0 2106,0 2392,0 2320

Razem 6 355,5 9 592,0 10 328,0 11 834,0  13 004,0 15 432,0 18 480,0 17 989 23 851

Zmiana +69,73% +50,92% +7,67% +14,58% +9,89% +18,67% +19,75% −2,66% +68,52%

Miesiąc
Pisklęta gęsie, tys. szt.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I – – – – 2,3 0 0 0 0

II 25,9 84,8 231,8 183,6 243,7 266,0 169,9 91,3 206,9

III 1035,2 1420,2 1705,6 1301,4 1696,5 1577,5 1530,9 1329,1 1392,8

IV 1785,7 1952,5 1936,7 1564,6 2065,6 2367,8 1941,0 1693,7 1557,6

V 1604,6 1716,6 2015,5 1682,0 1847,8 1967,9 1665,4 1485,6 1790,0

VI 1361,0 1486,1 1453,4 1084,5 1351,4 1365,0 1465,7 1091,6 1274,0

VII 617,0 578,3 604,0 442,9 734,9 682,2 612,3 450,4 468,6

VIII 101,8 153,8 113,6 63,4 249,6 80,9 110,7 57,1 102,9

IX 26,3 12,7 7,7 6,5 13,7 – – – 0

X – – – – – – – –

XI – – – – – – – –

XII – – – – – – – –

Razem 6 557,5 7405,0 8068,3 6328,9 8205,5 8307,3 7495,9 6198,8 6792,8

Zmiana −12,90% +12,92% +8,96% −21,56% +29,65% +1,24% −9,77% −17,3% +9,58%

* dane mogą być obarczone istotnymi błędami,  za: KRD-IG

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Zmiania

2011 558,10 684,14 619,26 490,93 525,37 656,10 552,44 799,29 553,58 592,63 499,82 610,09 7141,76 –

2012 723,48 471,79 694,24 693,82 667,34 627,67 688,97 758,08 600,64 643,61 577,86 504,51 7670,22 +7,40%

2013 874,12 629,93 677,24 580,50 628,34 659,76 824,33 798,38 624,83 590,12 589,30 619,82 8096,32 +5,54%

2014 832,26 591,84 640,97 767,03 818,73 636,91 888,73 547,63 838,27 770,73 836,79 730,01 8933,70 +10,34%

2015 505,27 621,92 819,56 999,80 804,29 763,00 946,71 796,71 865,03 886,46 840,38 659,40 9508,52 +6,43%

2016 895,41 818,17 998,24 705,63 857,64 1003,27 985,27 871,90 825,10 886,46 951,51 819,78 10613,09 +11,62%

2017 825,62 787,18 1135,13 768,76 787,07 816,50 884,57 1096,84 860,21 1019,56 834,49 613,60 10429,18 −1,67%

2018 1156,86 758,03 1136,88 805,62 773,18 901,74 1080,22 1146,61 767,78 835,35 1069,19 683,23 11114,69 +6,57%

2019 1084,12 970,43 772,33 943,46 896,69 964,71 984,36 1129,06 947,54 956,44 905,50 1075,30 11629,94 +4,64%

2020 991,14 874,54 1102,95 951,90 806,28 897,43 1102,80 939,31 929,40 1103,05 909,66 669,54 1278,99 −3,00%

2021 865,88 1063,50 1238,95 726,98 705,36 962,94 1320,05 1218,51 1028,53 746,48 1124,60 1004,75 12006,54 +6,50%

2022 825,79 791,43 1186,57 450,79 921,20 954,79 1130,62 1061,29 722,59 933,12 8978,19 −9,10%
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RYNKI GLOBALNE  47 TYDZIEŃ 2022

Ceny kurcząt na światowych rynkach, €/100 kg

Unijny handel jajami, tony

Ceny jaj na światowych rynkach, €/100 kg

źródło: Eggs DASHBOARD, 30.XI.2022

źródło: Poultry Meat DASHBOARD, 30.XI.2022

Produkcja mięsa 
drobiowego 
w krajach UE 
w 2021 r.,  
tys. ton

Razem 

13 192

Razem 

7 060

2021/2020 r.: 

−2,7%

Produkcja jaj 
w krajach UE 
w 2021 r., 
tys. ton

I-IX 2021 I-IX 2022 Zmiana

Japonia 58 583 60 879 +3,9%

Szwajcaria 29 748 27 658 −7,0%

Singapur 9 222 8 346 −9,5%

Izrael 7 471 7 197 −3,7%

Tajlandia 10 975 7 081 −35,5%

Inne 99 183 74 632 −24,8%

UE bez UK 215 182 185 793 −13,7%

Wlk. Brytania* 55 058 74 692 +35,7%

Unijny handel mięsem drobiowym, tony wg wagi produktu

M I Ę S O

J A J A
* dane za okres do VIII.2021 i VIII.2022 r.

* dane za okres do VIII.2021 i VIII.2022 r.

I-IX 2021 I-IX 2022 Zmiana

Ghana 178 723 121 977 −31,8%

Kongo 95 482 89 859 −5,9%

Ukraina 122 211 79 949 −34,6%

Arabia S. 44 814 53 993 +20,5%

Benin 48 832 48 845 0,0%

Inne 635 670 575 686 −9,4%

UE bez UK 1 125 733 970 309 −13,8%

Wlk. Brytania* 445 566 505 578 +13,5%

I-IX 2021 I-IX 2022 Zmiana

Brazylia 173 934 239 679 +37,8%

Ukraina 72 264 118 727 +64,3%

Tajlandia 105 793 107 467 +1,6%

Chiny 13 987 24 659 +76,3%

Argentyna 1 536 3 062 +99,3%

Inne 10 599 9 150 −13,7%

UE bez UK 378 114 502 745 +33,0%

Wlk. Brytania* 178 589 153 282 −14,2%

I-IX 2021 I-IX 2022 Zmiana

Ukraina 6 635 15 684 +++

Argentyna 1 105 2 536 +++

Indie 0 1 298 +++

Szwajcaria 161 896 +++

USA 3 128 787 −74,8%

Inne 4 861 3 875 −20,3%

UE bez UK 15 890 25 076 +57,8%

Wlk. Brytania* 11 719 8 053 −31,3% 2021/2020 r.: 

+1,7%
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09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06

Skup

Kurczęta typu brojler 4,41 4,43 4,48 4,49 4,51 4,55 4,59 4,64 4,77 4,91 5,22 5,40 5,71 5,93 5,99 6,08 6,16 6,17 6,15 6,16 6,16 6,16

Indory 5,70 6,23 6,36 6,40 6,51 6,64 6,72 6,94 6,97 7,12 7,16 7,43 7,63 7,90 8,11 8,31 8,45 8,61 8,74 8,57 8,62 8,57

Indyczki 5,88 6,17 6,44 6,54 6,62 6,64 6,71 6,76 6,88 7,04 7,27 7,49 7,68 8,05 8,22 8,32 8,38 8,46 8,28 8,59 8,61 8,66

Kaczki typu brojler 5,94 5,92 6,04 6,03 6,24 6,30 6,30 6,22 6,28 6,37 6,48 6,53 6,64 6,79 6,87 6,93 6,92 6,97 7,03 7,06 7,20 6,76

Gęsi - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,69 14,00 15,00 13,50 13,36

Sprzedaż

Tuszki kurcząt patr. 65% 7,45 7,35 7,12 7,50 6,98 7,58 7,93 8,15 8,38 9,18 9,89 10,04 10,10 10,07 10,28 10,32 9,90 9,67 9,45 9,22 9,36 9,13

Ćwiartki z kurczaka 5,43 5,41 5,43 5,44 5,45 5,69 5,93 6,16 6,33 6,84 7,49 8,03 8,27 8,19 8,08 8,16 7,96 7,92 7,57 7,40 7,44 7,55

Filety z piersi kurczaka 16,19 16,00 15,62 15,83 16,22 16,16 16,56 16,98 17,53 19,99 21,98 22,37 22,83 22,71 23,29 23,16 23,05 22,98 22,46 22,46 22,44 21,54

Filety z piersi indyka 16,83 17,17 17,43 17,99 18,41 18,76 18,95 19,02 19,18 20,53 20,76 21,93 23,03 24,29 24,83 24,96 25,15 25,61 25,67 25,53 25,41 25,32

Skrzydła z indyka 7,62 7,85 8,16 8,44 8,67 8,91 9,03 9,07 8,77 8,70 8,54 9,29 9,90 10,22 10,45 10,49 10,52 10,30 10,59 10,73 10,69 10,74

Udźce z indyka 11,75 11,72 12,30 13,00 13,39 14,29 14,59 15,28 15,49 16,25 16,52 16,79 17,63 18,14 18,54 18,75 18,51 18,70 18,20 18,35 18,20 17,79

Podudzia z indyka 6,21 6,81 7,05 7,27 7,53 7,82 7,85 8,14 8,31 8,77 8,78 8,88 9,05 9,46 9,84 9,88 9,77 9,86 9,88 9,94 9,83 9,43
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RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO  CENY POLSKA

Ce na sku pu kur cząt broj le rów w ty go dniu 

28.11-4.12.2022 r. wy nio sła 5,93 zł/kg 

i by ła 8 gro szy niż sza niż przed mie sią cem 

(-1,33%). Ce ny sku pu wszyst kich po zo sta -

łych ga tun ków dro biu wzro sły. Ce na sku -

pu in do rów wzro sła o 21 gro szy (+2,34%). 

Ce na in dy czek wzro sła o 33 gro sze 

(+3,72%), ka czek o 1 grosz (+0,13%). Naj -

bar dziej wzro sła ce na sku pu gę si, bo aż 

o 2,48 zł/kg (+15,17%). 

     Na ryn ku ele men tów dro bio wych spa -

dły ce ny tu szek z kur cząt o 37 gro szy 

(-4,35%) oraz nie znacz nie fi le ty z kur -

cza ka o 5 gro szy oraz skrzy dła z in dy ka 

o 8 gro szy. Zde cy do wa na pod wyż ka na -

stą pi ła w przy pad ku ćwiar tek z kur cząt 

o 65 gro szy (+10,19%). Droż sze by ły tak -

że wszyst kie ele men ty z in dy ka – fi le ty 

o 0,95 zł, udźce o 0,58 zł, pod udzia 

o 55 gro szy, tusz ki z in dy ka o 0,88 zł, 

a wą trób ka o 0,29 zł.  

CENY 
SKUPU 
drobiu  
rzeźnego

Ceny skupu drobiu rzeźnego i sprzedaży mięsa z zakładów drobiarskich w okresie I-XII 2022 r., zł/kg

Ceny 
drobiu 

rzeźnego  
na bieżąco:

     W po rów na niu do cen z ze szłe go 

ro ku kur czę ta broj le ry w sku pie kosz -

tu ją dzi siaj o 41% wię cej, in do ry o 79%, 

in dycz ki o 78%, kacz ki o 40%, a gę si 

o 65%.  

      W po rów na niu do ze szło rocz nych no -

to wań ce ny sprze da ży ele men tów z kur -

cząt wzro sły o 16-30%, a ele men tów z in -

dy ków o 55-77%. In fla cja rok do ro ku na 

dzień 9 grud nia wy nio sła 17,4%.
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Skup, zł/kg

Kurczęta typu brojler 5,93 5,99 −1,00 6,01 −1,33 4,22 +40,52 3,02 +96,36

Indory 9,18 9,18 0 8,97 +2,34 5,14 +78,60 4,18 +119,62

Indyczki 9,20 9,14 +0,66 8,87 +3,72 5,16 +78,29 4,06 +126,60

Kaczki typu brojler 7,64 7,63 +0,13 7,63 +0,13 5,45 +40,18 4,29 +78,09

Gęsi 18,83 18,45 +2,06 16,35 +15,17 11,40 +65,18 8,75 +115,20

Sprzedaż elementów drobiowych, zł/kg

Tuszki kurcząt p. 65% 8,15 8,14 +0,12 8,52 −4,34 7,02 +16,10 4,07 +100,25

Ćwiartki z kurczaka 7,03 7,35 −4,35 6,38 +10,19 5,44 +29,23 2,93 +139,93

Filety z piersi kurczaka 19,08 19,23 −0,78 19,13 −0,26 15,54 +22,78 10,06 +89,66

Filety z piersi indyka 28,63 28,61 +0,07 27,71 +3,32 16,33 +75,32 11,98 +138,98

Skrzydła z indyka 11,21 11,22 −0,09 11,29 −0,71 7,21 +55,48 4,62 +142,64

Udźce z indyka 18,01 18,07 −0,33 17,43 +3,33 11,23 +60,37 7,51 +139,81

Podudzia z indyka 10,57 10,72 −1,40 10,02 +5,49 5,96 +77,35 4,68 +125,85

Ceny skupu drobiu rzeźnego oraz sprzedaży elementów drobiowych z tyg.  
28.11-4.12.2022 roku w porównaniu do cen sprzed tygodnia, miesiąca oraz roku

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej
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12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12

6 6,13 6,13 6,12 6,11 6,07 6,05 6,05 6,07 6,07 6,08 6,07 6,08 6,09 6,09 6,11 6,13 6,17 6,13 6,08 6,04 6,02 6,01 6,05 6,03 5,99 5,93

7 8,57 8,63 8,67 8,52 8,51 8,65 8,70 8,48 8,37 8,48 8,47 8,43 8,48 8,34 8,47 8,40 8,64 8,67 8,65 8,95 8,90 8,97 9,04 9,05 9,18 9,18

6 8,67 8,75 8,56 8,56 8,57 8,69 8,69 8,64 8,68 8,73 8,61 8,61 8,68 8,71 8,74 8,78 8,80 8,86 8,85 8,82 8,90 8,87 8,95 9,14 9,14 9,20

6 7,21 7,31 7,38 7,37 7,38 7,36 7,38 7,37 7,38 7,37 7,37 7,38 7,36 7,40 7,39 7,44 7,49 7,48 7,50 7,54 7,58 7,63 7,62 7,67 7,63 7,64

6 13,77 14,67 15,10 15,26 15,67 15,35 15,77 15,43 15,56 15,95 15,67 15,82 15,99 16,06 15,97 15,91 15,96 15,92 15,94 16,34 16,24 16,35 16,69 17,51 18,45 18,83

3 9,05 9,13 9,19 8,70 8,17 8,71 9,54 9,28 9,05 9,15 9,35 9,40 8,97 9,17 9,75 9,26 9,02 8,38 7,79 7,22 7,33 8,52 8,44 8,38 8,14 8,15

5 7,21 7,29 7,27 7,07 6,77 6,72 7,04 7,16 7,04 6,97 6,92 6,89 6,64 6,67 6,98 7,02 6,85 6,74 6,35 5,94 5,99 6,38 6,64 7,01 7,35 7,03

4 21,31 21,39 21,71 21,02 21,07 21,04 21,32 21,47 21,13 21,27 21,40 21,42 20,93 21,15 21,38 21,28 20,43 20,50 19,82 19,64 19,05 19,13 18,91 20,00 19,23 19,08

2 24,84 25,46 25,35 25,38 25,70 25,66 25,34 25,03 24,93 24,84 24,86 24,77 25,01 25,15 25,41 26,19 26,42 27,24 27,36 27,07 27,32 27,71 27,65 28,03 28,61 28,63

4 10,84 10,85 10,81 10,90 10,75 10,73 10,76 10,76 10,56 10,70 10,67 10,65 10,34 10,82 10,89 11,03 11,1 11,02 11,19 11,18 11,28 11,29 11,26 11,28 11,22 11,21

9 17,59 17,68 17,89 17,83 17,53 17,13 17,52 16,45 17,41 16,65 16,90 16,48 16,67 16,99 16,98 17,02 17,33 17,32 17,87 18,02 17,42 17,43 17,17 17,71 18,07 18,01

3 9,78 9,56 9,83 9,90 9,65 9,54 9,53 9,34 9,19 9,54 9,38 9,40 9,33 9,45 9,58 9,88 9,91 10,10 10,26 10,18 10,18 10,02 10,55 10,57 10,72 10,57
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RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO  CENY POLSKA

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Ceny skupu kurcząt typu brojler, indorów, indyczek oraz kaczek typu brojler w okresie I 2020 – XII 2022 r., zł/kg

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Ceny skupu gęsi w drugim półroczu 2020, 2021 i 2022 roku, zł/kg
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I-IX 2021 I-IX 2022 Różnica Zmiana r/r

Eksport 1 068 053 1 161 985 93 932 +8,79%

Import 56 868 51 915 −4 953 −8,71%

Bilans 1 011 184 1 110 070 98 886 +9,78%

Wartość, tys. zł

Eksport 8 738 149 14 370 529 5 632 381 +64,46%

Import 358 052 398 400 40 348 +11,27%

Bilans 8 380 097 13 972 130 5 592 033 +66,73%

Polski handel mięsem drobiowym 
w okresie I-IX 2021 i 2022 r., tony

Kraj
Wartość 

tys. €
Wolumen 

tony

OGÓŁEM 3 087 827 1 161 985

Niemcy 679 720 202 629

Holandia 325 888 115 456

UK 432 315 115 394

Francja 366 737 109 819

Czechy 154 608 50 953

Hiszpania 143 095 42 510

Kongo 50 185 39 588

Słowacja 98 150 36 934

Belgia 94 960 35 818

Ghana 37 270 35 349

Litwa 61 472 25 584

Węgry 58 052 22 250

Rumunia 54 294 21 555

Włochy 54 950 19 042

Irlandia 71 017 16 666

Austria 37 917 11 241

Kierunki EKSPORTU mięsa 
drobiowego w okresie 
I-IX 2022 r.

Kierunki IMPORTU mięsa 
drobiowego w okresie 
I-IX 2022 r.

Kraj
Wartość 

tys. €
Wolumen 

tony

OGÓŁEM 85 716 51 915

Niemcy 24 408 21 490

Ukraina 29 100 13 278

Węgry 5 443 4 000

Włochy 5 045 2 379

Dania 1 800 1 985

Holandia 2 952 1 580

Francja 3 739 1 474

Belgia 1 191 1 077

Tajlandia 3 033 926

Hiszpania 1 237 716

Brazylia 2 220 600

Litwa 614 542

Słowacja 2 128 540

UK 610 416

Czechy 1 064 382

Luksemburg 408 117

HANDEL 
mięsem drobiowym 
w okresie I-IX 2022 r.

EKSPORT MIĘSA DROBIOWEGO 
w okresie I-IX 2022 r., tys. ton

IMPORT MIĘSA DROBIOWEGO 
w okresie I-IX 2022 r., tys. ton

EKSPORT MIĘSA DROBIOWEGO 
W OKRESIE I-IX 2022 ROKU 
 

Eks port mię sa dro bio we go z Pol ski w pierw szy trzech 

kwar ta łach 2022 r. wy niósł 1 161 985 ton i był wyż -

szy o 8,79% od eks por tu do ko na ne go w ana lo gicz -

nym okre sie ro ku po przed nie go. War tość sprze da ne -

go po za gra ni ce Pol ski mię sa by ła wyż sza o 64% 

w zło tów kach, a w wa lu cie € o 61%. Rok te mu we 

wrze śniu tusz ki kur cząt broj le rów w Pol sce kosz to wa -

ły 121,81 €/100 kg, a we wrze śniu te go ro ku 198,90 €.  

      Naj więk szym od bior cą na sze go mię sa dro bio we -

go po zo sta ją Niem cy, któ rzy w cią gu pierw szych 

dzie wię ciu mie się cy 2022 r. ku pi li u nas 202 629 to -

ny mię sa dro bio we go (wię cej o 27 198 ton), co sta -

no wi ło 25% cał ko wi tej ilo ści wy eks por -

to wa ne go dro biu. Więk szych niż w ana -

lo gicz nym okre sie ro ku po przed nie go 

za ku pów do ko na li u nas Ho len drzy 

(9%). Do Wiel kiej Bry ta nii tra fi ło o 18% 

wię cej mię sa dro bio we go, do Fran cji 

o 24%, a do Hisz pa nii o 37% mię sa 

wię cej. Mniej na to miast by ło wy sy łek 

do Czech (-3,6%), do Gha ny (-38%), na 

Li twę (-4,3%) oraz do Ru mu nii (-21%). 

 
 
IMPORT MIĘSA DROBIOWEGO W OKRESIE I-IX 2022 ROKU 

 
Im port mię sa dro bio we go do Pol ski 

w mie sią cach sty czeń -wrze sień 2022 

ro ku wy niósł 51 915 ton i był niż szy 

o 8,71% niż w ana lo gicz nym okre sie 

ro ku 2021 r. Za to za ku pio ne mię so 

za pła ci li śmy o 11,27% wię cej. W oma -

wia nym okre sie naj wię cej mię sa te go 

ga tun ku za im por to wa li śmy z Nie miec 

21 490 ton, co sta no wi ło 41% ca ło ści 

im por tu do Pol ski. Z Ukra iny przy je -

cha ło do na sze go kra ju 13 278 ton 

mię sa dro bio we go, czy li o 62% wię -

cej niż w ze szłym ro ku. Wzrósł tak że 

im port mię sa dro bio we go z Wę gier. 

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO  HANDEL
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RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO  CENY UE

MIESIĘCZNE 
CENY RYNKOWE 
tuszek z kurcząt w krajach UE 
Śred nia ce na tu szek z kur cząt (65%) w UE 

w paź dzier ni ku 2022 r. wy nio sła 259,8 € 

za 100 kg. By ło to mniej o 6,60 € niż 

przed mie sią cem (-2,48%) i o 63,15 € 

wię cej niż przed ro kiem (+32,13%).  

     W paź dzier ni ku 2022 r. w po rów na -

niu do wrze śnia 2022 r. bar dzo zna czą co 

spa dły ce ny tu szek w Pol sce, aż 

o 34,10 €/100 kg (-17,11%). By ło to wy -

ni kiem tzw. afe ry tłusz czo wej i na gon ki 

me diów na ja kość pro duk tów dro bio wych 

w Pol sce. W Hisz pa nii – u dru gie go pro -

du cen ta kur cząt w UE, spa dek ten wy -

niósł 5,70 € (-2,37%). Ce ny nie zmie ni ły 

się we Fran cji oraz w Niem czech. Wzro -

sły na to miast we Wło szech (w kra ju któ ry 

znaj du je się na 5 miej scu w ran kin gu pro -

du cen tów kur cząt) o 8,80 € (+2,82%).  

      Du ży śred nio rocz ny wzrost cen kur -

cząt broj le rów (+32,13%) w kra jach UE 

był przede wszyst kim spo wo do wa ny zwyż -

ka mi u naj więk szych pro du cen tów kur -

cząt broj le rów, a więc w Pol sce (+35%), 

w Hisz pa nii (+59%), we Fran cji (+28%), 

w Niem czech (+29%) i we Wło szech (+27%). 

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Ceny tuszek z kurcząt (65%) w krajach Unii Europejskiej w X 2022 r., €/100 kg

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Ceny tuszek z kurcząt w okresie I 2020 – X 2022, €/100 kg

+32,13 
%, r/r

−2,48 
%, m/m
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CENY 
skupu i sprzedaży jaj 
 
Ja ja klat ko wych XL w ty go dniu 21-

27.11.2022 r. kosz to wa ły 79,11 zł/100 

sztuk. W po rów na niu do cen sprzed 

mie sią ca był to spa dek aż o 7,02%. 

Mniej niż w po przed nim mie sią cu moż -

na by ło otrzy mać za ja ja w kla sie S 

(-5,14%). Po dro ża ły na to miast ja ja kla -

sy L (+1,12%) oraz M (+0,59). 

     W oma wia nym okre sie ce ny jaj z cho -

wu ściół ko we go wzro sły o 2,20% w przy -

pad ku kla sy L i o 3,82% w przy pad ku 

jaj kla sy M. 

 

     Mie sięcz ny wzrost cen jaj z cho wu 

wol no wy bie go we go kla sy L to 3,52%, 

a kla sy M to 1,89%.  

     Ja ja z cho wu eko lo gicz ne go w ty -

go dniu 14-20.11.2022 r. kosz to wa ły 

o 3,41% wię cej niż mie siąc wcze śniej.  

     Ce ny jaj do prze twór stwa zo sta ły 

prak tycz nie bez zmian (-0,05%).  

     W po rów na niu do cen jaj sprzed ro -

ku naj bar dziej zdro ża ły ja ja do prze -

twór stwa, o 110%. O 80% zdro ża ły ja ja 

kla sy M i S po cho dzą ce z cho wu klat -

ko we go, a o 67% ja ja kla sy L.  

     Ja ja ściół ko we po dro ża ły w cią gu 

ro ku o 57-60%, a cho wu wol no wy bie -

go we go o 49%.  

     Naj mniej szą po pu lar no ścią cie szą 

się ja ja z cho wu eko lo gicz ne go, któ re 

zdro ża ły w cią gu ro ku je dy -

nie o 18%. 
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RYNEK JAJ  CENY

Ceny sprzedaży jaj w zakładach pakowania, zł/100 szt. – chów klatkowy

Towar 23 I 30 I 06 II 13 II 20 II 27 II 06 III 13 III 20 III 27 III 03 IV 10 IV 17 IV 24 IV 01 V 08 V 15 V 22 V 29 V 05 VI 12 VI 19 VI 26 VI 03 VII 10 VII 17 VII 24 VII 31 VII 07 VIII14 VIII

Chów klatkowy

XL 56,29 56,89 56,68 55,98 55,97 57,03 57,01 57,85 60,38 66,19 67,42 69,78 69,83 67,99 67,82 67,27 66,59 64,18 65,40 59,89 60,25 61,62 58,74 63,50 63,69 54,76 62,96 64,78 64,45 67,14

L 46,87 46,62 44,22 45,52 43,88 45,47 46,19 49,79 52,71 55,83 61,10 62,24 60,37 59,06 57,32 57,80 55,34 56,14 52,62 53,58 49,95 52,73 50,81 51,64 52,19 52,68 52,32 55,25 52,78 54,29

M 36,28 36,65 36,41 37,42 35,06 34,73 35,77 39,39 40,92 45,66 50,88 49,73 55,14 48,66 49,61 47,75 46,45 46,18 45,55 41,57 41,12 41,55 41,27 41,49 42,98 43,19 43,79 43,80 43,58 44,27

S 21,72 23,50 25,30 23,32 23,14 24,82 25,34 29,92 31,59 36,40 34,23 32,73 34,36 31,48 30,97 32,57 34,45 38,14 31,14 36,06 35,59 28,72 25,73 23,78 33,37 31,79 34,23 34,43 30,57 35,36

Chów ściółkowy

L 55,12 55,05 55,22 54,88 54,64 54,75 54,20 56,48 56,51 61,84 64,91 69,16 69,60 69,47 68,94 69,55 69,48 67,58 67,76 68,56 68,36 67,36 68,30 66,48 66,52 65,24 65,08 65,52 65,69 64,90

M 49,90 47,05 46,87 47,01 46,75 49,27 49,36 52,73 52,14 58,57 61,17 62,68 62,67 60,95 61,10 62,42 61,65 57,33 63,06 61,18 60,73 61,64 62,19 60,17 57,30 59,01 58,87 59,57 55,67 57,92

Chów wolnowybiegowy

L 60,18 59,62 58,36 59,30 59,34 60,03 59,76 61,44 62,48 65,20 67,58 72,02 72,70 72,24 71,79 71,86 73,38 72,35 70,86 72,59 71,55 71,85 71,53 71,24 69,72 69,88 70,84 69,66 70,32 70,26

M 56,18 56,52 52,95 54,14 53,23 55,39 55,61 56,20 57,53 59,99 63,66 67,06 66,66 66,62 66,47 66,59 66,09 66,34 67,30 68,75 65,54 65,53 65,76 66,36 64,62 64,63 63,28 66,44 63,43 64,85

Chów ekologiczny

M 76,73 79,17 76,82 77,05 78,38 79,14 78,18 79,46 81,00 80,13 88,52 90,89 91,89 92,57 89,17 93,29 90,71 90,01 92,06 87,37 88,37 90,03 91,46 90,52 86,88 88,93 88,50 86,13 87,24 85,90

Jaja do przetwórstwa, zł/tonę

Jaja 4001 4069 4120 4139 4418 4324 4781 5353 6269 7225 7978 7919 7374 6885 6476 6480 6265 6048 5816 5550 5456 5564 5754 5618 5892 5699 5480 5598 5766 6136

Sprzedaż jaj z zakładów pakowania w okresie I-XI 2022 r., ceny netto w zł/100 szt.
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RYNEK JAJ  CENY

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

21 VIII 28 VIII 04 IX 11 IX 18 IX 25 IX 02 X 09 X 16 X 23 X 30 X 06 XI 13 XI 20 XI 27 XI

67,63 67,41 69,34 70,65 71,46 72,87 74,06 78,99 85,97 84,32 85,08 85,98 85,83 86,56 79,11

54,87 56,43 57,32 58,61 57,92 62,91 65,18 68,60 73,80 74,31 73,81 74,35 74,72 73,96 74,64

45,07 45,79 46,44 48,40 50,81 52,62 54,33 61,02 64,57 64,74 66,15 65,45 66,32 67,17 66,54

37,50 31,33 36,74 40,19 39,39 41,57 43,47 57,16 44,32 52,99 49,04 46,66 45,41 45,41 46,52

64,11 66,06 67,23 68,67 68,88 69,39 69,52 76,53 84,13 82,81 83,36 83,57 85,18 85,11 85,19

58,06 53,99 56,59 60,21 60,45 58,12 61,09 67,82 74,07 71,38 71,46 72,00 73,66 74,63 74,19

69,34 71,38 71,67 71,73 71,55 72,68 73,96 80,28 86,23 84,83 84,18 85,40 86,67 86,40 87,14

63,09 66,52 65,74 64,56 66,19 67,12 67,86 71,96 80,42 78,76 79,01 79,10 80,29 81,81 80,50

82,42 83,39 86,53 86,44 82,57 81,61 82,06 86,19 87,90 91,68 89,64 91,31 93,12 91,41 92,70

5962 6284 6592 6969 7093 7494 8312 9013 9406 9224 9167 8962 9122 9025 9162

za: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Ceny sprzedaży jaj w okresie 21-27.11.2022 roku 
w porównaniu do cen sprzed tygodnia, miesiąca 
oraz roku, zł/100 szt.
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Jaja z chowu klatkowego

XL 79,11 86,56 −8,61 85,08 −7,02 54,32 +45,64

L 74,64 73,96 +0,92 73,81 +1,12 44,66 +67,13

M 66,54 67,17 −0,94 66,15 +0,59 37,07 +79,50

S 46,52 45,41 +2,44 49,04 −5,14 25,79 +80,38

Jaja z chowu ściółkowego

L 85,19 85,11 +0,09 83,36 +2,20 53,30 +59,83

M 74,19 74,63 −0,59 71,46 +3,82 47,31 +56,82

Jaja z chowu wolno wybiegowego

L 87,14 86,40 +0,86 84,18 +3,52 58,71 +48,42

M 80,50 81,81 −1,60 79,01 +1,89 53,98 +49,13

Jaja z chowu ekologicznego

M 92,70 91,41 +1,41 89,64 +3,41 78,27 +18,44

Jaja do przetwórstwa – skup, zł/tonę

Jaja 9162 9025 +1,52 9167 −0,05 4363 +109,99
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EKS PORT jaj w pierw szych dzie wię ciu mie sią cach 2022 

ro ku wy niósł 161 148 to ny. By ło to o 48,78% wię cej niż 

w ana lo gicz nym okre sie ro ku 2021. War tość eks por tu 

wzro sła w tym cza sie o po nad 88,85%. Naj więk szym od -

bior cą pol skich jaj są obec nie Ho len drzy, któ rzy ku pu ją 

27% na sze go eks por tu. Niem cy są od po wie dzial ni za ko -

lej ne 20% pol skiej sprze da ży na ryn ki za gra nicz ne. Fran -

cja – naj więk szy pro du cent jaj w UE jest na szym trze cim 

od bior ca jaj. To tych trzech kra jów kie ro wa nych jest 2/3 

jaj eks por to wych z Pol ski. Z kra jów po za UE du żym od -

bior cą jaj z Pol ski jest Sin -

ga pur i Wlk. Bry ta nia – łącz -

nie 8,7% eks por tu. 
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RYNEK JAJ  HANDEL

HANDEL 
JAJAMI 
w okresie I-IX 2022 r.

Polski handel jajami w okresie I-IX 2021 i 2022 r.

I-IX 2021 I-IX 2022 Różnica Zmiana r/r

Ilość, tony

Eksport 108 312 161 148 52 837 +48,78%

Import 20 848 14 478 −6 370 −30,55%

Bilans 87 463 146 670 59 207 +67,69%

Wartość, tys. €

Eksport 142 559 269 228 126 670 +88,85%

Import 38 151 36 818 −1 333 −3,50%

Bilans 104 407 232 410 128 003 +122,60%

Wartość polskiego eksportu jaj 
w okresie I-IX 2021 i 2022 r., tys. €

Kraj I-IX 2021 I-IX 2022 Zmiana r/r

OGÓŁEM 142 559 269 228 +88,85%

Niemcy 40 397 65 544 +62,25%

Holandia 28 334 62 808 +121,67%

Francja 2 591 25 460 +882,68%

Węgry 10 648 15 223 +42,98%

Singapur 9 808 13 590 +38,56%

UK 3 422 12 449 +263,76%

Czechy 7 814 12 201 +56,14%

Włochy 3 620 10 387 +186,92%

Rumunia 4 068 10 115 +148,65%

Belgia 5 563 6 283 +12,94%

EKSPORT JAJ w okresie I-IX 2022 r., tys. ton

IMPORT JAJ w okresie I-IX 2022 r., tys. ton

Kierunki importu jaj 
w okresie I-IX 2022 r.

Kierunki eksportu jaj 
w okresie I-IX 2022 r.

Kraj
Wolumen, 

tony

OGÓŁEM 161 148

Holandia 42 785

Niemcy 32 286

Francja 16 638

Węgry 9 811

Czechy 8 497

Singapur 7 666

Włochy 7 228

Rumunia 6 413

UK 6 332

Belgia 3 872

Grecja 2 311

Litwa 2 296

Austria 1 939

Bułgaria 1 172

Słowacja 1 166

Gambia 1 029

Łotwa 995

Chorwacja 894

Hiszpania 824

Hongkong 787

Izrael 611

Ukraina 554

Mołdowa 335

Irak 287

Kraj
Wolumen, 

tony

OGÓŁEM 14 478

Niemcy 3 384

Litwa 2 374

Łotwa 2 051

Ukraina 1 778

Holandia 1 328

Czechy 1 233

Włochy 605

Słowacja 222

Belgia 200

Dania 198

Francja 154

Węgry 59

IM PORT jaj w pierw szych 

dzie wię ciu mie sią cach 2022 

ro ku wy niósł 14 478 to ny 

i był o 30,55% niż szy niż 

rok te mu. Obec nie naj wię -

cej jaj spro wa dza my z Nie -

miec (3384 ton) oraz z Li -

twy (2374 ton), a tak że z Ło -

twy (2051 ton). W ostat nim 

okre sie wzrósł im port ja ja 

z Ukra iny, któ ra jest obec -

nie czwar tym do staw cą jaj 

do Pol ski (1778 ton).
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RYNEK JAJ  CENY UE

MIESIĘCZNE CENY 
RYNKOWE JAJ 
w krajach UE

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej
* główni odbiorcy jaj z Polski

Miesięczne ceny rynkowe jaj (L&M) w Polsce oraz wybranych krajach UE* w okresie I 2020 – X 2022 r., €/100 kg

Miesięczne ceny rynkowe jaj (L&M) w X 2022 r., €/100 kg

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Śred nia mie sięcz na ce na ryn ko wa jaj w paź -

dzier ni ku 2022 r. w kra jach UE wy nio sła 

222,02 €/100 kg. By ło to o 23,52 € wię -

cej od cen no to wa nych we wrze śniu 

(+11,85%). Na to miast w po rów na niu do ze -

szło rocz nych cen jest to aż o 84,46 € wię -

cej (+61,40%). W 2/3 kra jów UE ce na 100 kg 

jaj wy no si 200 € lub wię cej. Naj wyż sze 

ce ny no to wa ne są w Au strii (276,37/100 

szt.) oraz we Wło szech (259,42 €/100 szt.). 

Wy so kie ce ny są tak że na Wę grzech 

(244,92 €) i w Ho lan dii (242,47 €). Pol ska 

znaj du je się na 8 miej scu w ran kin gu kra -

jów usze re go wa nych pod wzglę dem wy -

so ko ści cen jaj.  

      Naj tań sze ja ja – za mniej niż 153,55 € 

/100 sztuk moż na ku pić na Li twie. W Ru mu -

nii ce na jaj wy no si 158,52 €/100 sztuk. 

Hisz pa nia – trze ci pro du cent jaj w Eu ro pie 

ma tak że jed ne z naj niż szych cen Eu ro pie 

(171,96 €/100 szt.). 

      Ce ny jaj w ca łej UE w cią gu ostat nich 

12 m -cy wzro sły o 61,40%. U naj więk sze -

go pro du cen ta jaj w UE, we Fran cji, ce ny 

wzro sły o 98 € (+68%). W Niem czech, 

u dru gie go pro du cen ta w ran kin gu ce ny, 

jaj by ły wyż sze o 112 € (+95%), w Hisz pa -

nii o 66 € (63%), we Wło szech o 80 € 

(+45%), a w Ho lan dii o 109 € (+82%). W Pol -

sce – u szó ste go w UE pro du cen ta jaj ce -

ny wzro sły naj mniej, bo o 84 €, czy li o 55%.  

      Naj więk szym pro du cen tem jaj w UE 

jest Fran cja z 14,4% udzia łem w cał ko wi -

tej pro duk cji jaj, na stęp nie Niem cy (13,9%), 

Hisz pa nia (12,3%), Wło chy (11,4%), Ho lan -

dia (10,0%) i Pol ska (9,2%).

+61,40 
%, r/r

+11,85 
%, m/m
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Średnie ceny netto (bez VAT) materiałów paszowych w okresie 29.05-04.12.2022 r.

Pasze 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10

Ceny skupu zbóż, zł/tonę

Pszenica paszowa 1734 1695 1724 1758 1761 1732 1744 1745 1722 1634 1595 1579 1548 1578 1542 1538 1513 1529 1567

Żyto paszowe 1343 1345 1288 1265 1244 1322 1318 1305 1163 1150 1158 1178 1171 1166 1158 1194 1199 1173 1143

Jęczmień paszowy 1509 1492 1472 1483 1397 1351 1270 1254 1253 1252 1243 1250 1284 1287 1306 1306 1306 1300 1307

Kukurydza mokra - - - - - - - - - - - - - - - - - - 769

Kukurydza paszowa 1456 1455 1426 1469 1464 1382 1433 1424 1432 1428 1429 1423 1430 1428 1412 1424 1421 1412 1420

Owies paszowy 1229 1195 1196 1211 1181 1181 1170 1029 1188 1105 1059 1055 1072 1093 1162 1170 1197 1175 1203

Pszenżyto paszowe 1517 1515 1493 1468 1448 1453 1417 1402 1327 1271 1288 1309 1307 1333 1339 1337 1345 1344 1355

Ceny skupu nasion oleistych, zł/tonę

Nasiona rzepaku 4681 4442 4384 4305 4279 4138 4357 3456 3161 3146 3195 3187 3212 3170 3 115 3112 3055 2884 2961

Ceny sprzedaży, zł/tonę

Olej rzepakowy 7174 6775 7207 6659 6668 7204 6881 6404 7003 6648 7703 6777 7584 8229 7943 7761 7755 7164 7502

Śruta rzepakowa 1910 1677 1723 1672 1668 1630 1635 1596 1546 1563 1540 1529 1540 1531 1 523 1503 1531 1539 1538

Makuch rzepakowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Śruta sojowa 2505 2407 2528 2575 2529 2576 2763 2688 2618 2736 2735 2684 2769 2801 2666 2579 2717 2809 2691
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RYNEK MATERIAŁÓW PASZOWYCH

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej i Agrolok

⊲Ceny śruty sojowej w porcie w Gdyni  
w okresie I 2020 – XI 2022 r., zł/tonę 

CENY MATERIAŁÓW 
paszowych 
 
W ty go dniu 28 li sto pa da-4 grud nia 2022 r. ob ser wo wa li śmy 

spa dek cen zbóż. Ce na sku pu psze ni cy pa szo wej wy nio sła 

1534 zł/to nę i by ła niż sza o 13 zł niż ty dzień wcze śniej 

(-0,84%) i o 87 zł niż sza niż mie siąc wcze śniej (-5,37%). Ce na 

ży ta w sku pie to 1209 zł, 14 zł mniej niż przed ty go dniem 

i o 3 zł mniej niż przed mie sią cem (-2,66%). Jęcz mień pa szo -

wy kosz to wał 1340 zł/to nę, o 1 zł mniej niż przed ty go dniem 

i ty le sa mo co przed mie sią cem. Ku ku ry dza mo kra kosz to -

wa ła w ty go dniu 28.11-4.12.2022 r. 811 zł/to nę, 20 zł mniej 

niż przed ty go dniem (-2,41%) i o 121 zł mniej niż przed mie -

sią cem (-12,98%). Ku ku ry dza pa szo wa kosz to wa ła w ty go -

dniu 28.11-4.12.2022 r. 1356 zł/to nę, 42 zł mniej niż przed 

ty go dniem (-3,00%) i o 72 zł mniej niż przed mie sią cem 

(-5,04%). Owies pa szo wy kosz to wał w sku pie 1280 zł, czy li 

o 3 zł mniej niż przed ty go dniem, ale o 38 zł wię cej niż przed 

mie sią cem (+3,06%). Pszen ży to kosz to wa ło w ty go dniu 28.11-

4.12.2022 r. 1369 zł. Ce na ta by ła niż sza o 11 zł niż przed 

ty go dniem. W po rów na niu do cen sprzed mie sią ca jest to 

o 18 zł mniej (-1,30%). Ce na sku pu na sion rze pa ku wy nio sła 

Ceny materiałów paszowych w tygodniu 28.11-04.12.2022 r.

Obecnie
Przed 

tyg.
Zmiana  

t/t, %
Przed 

m-cem
Zmiana 
m/m, %

Przed 
rokiem

Zmiana  
r/r, %

Skup – zboża, zł/tonę

Pszenica paszowa 1534 1547 −0,84 1621 −5,37 1283 +19,56

Żyto paszowe 1209 1223 −1,14 1242 −2,66 1015 +19,11

Jęczmień paszowy 1340 1341 −0,07 1340 0,00 1093 +22,60

Kukurydza mokra 811 831 −2,41 932 −12,98 706 +14,87

Kukurydza paszowa 1356 1398 −3,00 1428 −5,04 1015 +33,60

Owies paszowy 1280 1283 −0,23 1242 +3,06 806 +58,81

Pszenżyto paszowe 1369 1380 −0,80 1387 −1,30 1195 +14,56

Skup – rośliny oleiste, zł/tonę

Nasiona rzepaku 3067 3169 −3,22 2988 +2,64 2931 +4,64

Sprzedaż, zł/tonę

Olej rzepakowy 7807 8317 −6,13 8224 −5,07 5619 +38,94

Śruta rzepakowa 1461 1561 −6,41 1577 −7,36 1270 +15,04

Śruta sojowa 2572 2519 +2,10 2721 −5,48 2018 +27,45
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09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12

1568 1598 1597 1606 1621 1582 1542 1547 1534

1190 1209 1248 1237 1242 1246 1233 1223 1209

1326 1328 1341 1340 1340 1351 1328 1341 1340

807 880 908 931 932 915 907 831 811

1416 1429 1432 1437 1428 1417 1404 1398 1356

1226 1223 1221 1240 1242 1300 1186 1283 1280

1358 1343 1365 1382 1387 1389 1392 1380 1369

3245 3002 3101 3141 2988 3121 3096 3169 3067

7745 7641 7257 7556 8224 7864 8035 8317 7807

1535 1548 1394 1559 1577 1568 1584 1561 1461

- - - - - - - - -

2892 2932 2905 2806 2721 2564 2580 2519 2572

RYNEK MAT. PASZOWYCH

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej i Agrolok

3067 zł/to nę i spa dła o 102 zł w po rów na niu z ce na mi 

z po przed nie go ty go dnia (-3,22%). W od nie sie niu do cen 

sprzed mie sią ca jest to jed nak wzrost o 79 zł (+2,64%). 

Olej rze pa ko wy su ro wy kosz to wał w ty go dniu 28.11-

4.12.2022 r. 7807 zł/to nę, o 510 zł mniej niż przed ty go -

dniem (-6,13%). W po rów na niu do ce ny sprzed mie sią ca 

jest to spa dek o 417 zł (-5,07%). 1 to na śru ty rze pa ko wej 

w ty go dniu 28.11-4.12.2022 r. wy nio sła 1461, o 100 zł 

mniej niż przed ty go dniem (-6,14%) i o 116 zł mniej wię -

cej niż przed mie sią cem (-7,36%). Śru ta so jo wa kosz tu je 

2572zł, o 53 zł wię cej niż przed ty go dniem (+2,10%) 

i o 149 zł mniej niż przed mie sią cem (-5,48%). Ce ny zbóż 

w sku pie w cią gu ro ku wzro sły od 15-59%. Naj bar dziej 

w cią gu ro ku zdro żał owies o 474 zł (+59%), psze ni ca 

zdro ża ła przez rok o 251 zł/to nie (+20%), ży to o 194 

zł/to nie (+19%), jęcz mień o 247 zł/to nie (+23%), ku ku ry -

dza mo kra o 105 zł (+15%), ku ku ry dza pa szo wa o 341 zł 

(+34%), a pszen ży to o 174 zł (+15%). Ce na na sion rze pa -

ku w sku pie w ma ju te go ro ku prze kro czy ła 4700 zł i by -

ła wyż sza od ub. cen o po nad 200%. Obec nie ce na sku -

pu na sion rze pa ku jest wyż sza o 136 zł niż rok wcze śniej 

(+5%). Ce na ole ju rze pa ko we go to śred nio rocz ny wzrost 

o 2188 zł (+39%), śru ty rze pa ko wej o 191 zł (+15%), 

a śru ty so jo wej 554 zł (+27%). 

źródło: AGROLOK
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RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO  PRODUKCJA UE

                       Produkcja mięsa drobiowego 
OGÓŁEM w UE, tys. ton  
wg wagi produktu

Produkcja MIĘSA DROBIOWEGO w pierwszych III kw. 2020-2022  
(ważniejsze kraje),  tys. ton wg wagi produktu

Uboje KURCZĄT w pierwszych III kw. 2020-2022  
(ważniejsze kraje), tys. ton

Uboje INDYKÓW w pierwszych III kw. 2020-2022  
(ważniejsze kraje), tys. ton

Uboje KACZEK w pierwszych III kw. 2020-2022  
(ważniejsze kraje), tys. ton

PRODUKCJA MIĘSA

 P O L S K A  H I S Z PA N I A

                       Uboje KURCZĄT w UE,  
tys. ton

 P O L S K A  H I S Z PA N I A

                       Uboje INDYKÓW w UE,  
tys. ton

 N I E M C Y  P O L S K A

                       Uboje KACZEK w UE,  
tys. ton

 F R A N C JA

 U E

 U E

 U E

 U E  P O L S K A
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RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO  PRODUKCJA UE

DROBIOWEGO W UE
ZA LATA 2020−2022 porównanie pierwszych III kw.

(styczeń-wrzesień)

 N I E M C Y  F R A N C JA  W ŁO C H Y

 F R A N C JA  N I E M C Y  W ŁO C H Y

 F R A N C JA  H I S Z PA N I A  W ŁO C H Y

 W Ę G R Y  N I E M C Y  B U ŁG A R I A
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Modulacja układu immunologicznegoEfekt metaboliczny

Wpływ na mikrobiotęEfekt terapeutyczny

P R O B I O T Y K I
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dodatki  paszowe

Podstawową funkcją przewodu pokarmowego zwierząt jest trawienie 

i wchłanianie substancji pokarmowych, jednakże pełni on jeszcze 

jedną bardzo ważną funkcję – zapewnia właściwą ochronę organizmu. 

Błony śluzowe przewodu pokarmowego to tzw. pierwsza linia frontu, 

gdzie dochodzi do kontaktu z wieloma patogenami wnikającymi do 

organizmu m.in. wraz z pożywieniem. Powierzchnia błon zasiedlona 

jest przez miliardy mikroorganizmów tworząc mikroflorę bakteryjną, 

zapewniającą homeostazę układu odpornościowego organizmu. 

W układzie pokarmowym dochodzi do bezpośredniego kontaktu 

układu immunologicznego z antygenami pochodzącymi z zewnątrz 

(patogenami), co tworzy sytuację ciągłego uczenia się i rozwoju 

pamięci immunologicznej.

Lactobacillus plantarum 
– bakteria, która dużo może

☑ Modulacja układu 
immunologicznego 

☑ Konkurencyjność 
z drobnoustrojami 
patogennymi 

☑ Wytwarzanie bakteriostacyn 

☑ Hamowanie kolonizacji 
przewodu pokarmowego 
przez patogeny 

☑ Obniżanie pH przewodu 
pokarmowego 

☑ Adsorpcja drobnoustrojów 
i ich toksyn 

☑ Wydłużenie pasażu treści 
pokarmowej 

☑ Opóźnione opróżnianie 
żołądka 

☑ Przerost nabłonka w jelicie 
cienkim 

☑ Stymulacja fermentacji 
sacharydów 

☑ Regulacja produkcji kału 
(częstotliwość i konsystencja)

Mechanizm działania 
bakterii probiotycznych:
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Pod czas sta nów za pal nych w je li tach 

do cho dzi do za bu rze nia in te gral no -

ści ko mó rek na błon ka je lit, a zwią za -

ne jest to nie rzad ko z ak ty wa cją pro -

ce su apop to zy czy li kon tro lo wa nej 

śmier ci wspo mnia nych ko mó rek. 

Obec ne ba da nia na uko we sku pia ją 

się nad za pew nie niem ochro ny ko -

sm ków je li to wych zwie rząt. Wie le za -

sług w tym za kre sie przy pi su je się 

pro bio ty kom. Jed nak do tej po ry nikt 

nie za le cał sto so wa nia pro bio ty ków 

od sa me go po cząt ku od cho wu do 

koń ca cy klu. By ło to po pro stu za 

dro gie. Po wsta ła jed nak no wa stra -

te gia – pre wen cyj ne sto so wa nie pro -

bio ty ków, aby nie do pu ścić do roz -

wo ju in nych kon ku ren cyj nych form 

mi kro or ga ni zmów. Jest to pew ne go 

ro dza ju re wo lu cja, zmia na my śle nia! 

     Avi biom jest płyn nym pro duk tem 

pro bio tycz nym prze zna czo nym dla 

dro biu i trzo dy chlew nej. Pre pa rat za -

wie ra ży we kul tu ry bak te rii Lac to ba -

Zamgławianie 
piskląt 
w pierwszym 
tygodniu życia 
bakterią 
Lactobacillus 
plantarum 
ogranicza 
śmiertelność 
do 7 doby życia

Podwójna 
kontrola ilości 

bakterii 
w produkcie

✓✓

KORZYŚCI: 

✓ Redukuje upadki 

✓ Poprawia konwersję 

paszy 

✓ Chroni przed 

szkodliwym 

działaniem grzybów 

i mikotoksyn 

✓ Zdecydowana 

poprawa jakości 

ściółki 

✓ Ogranicza 

namnażanie się 

bakterii patogennych, 

w tym E. coli 

i Salmonelli

 

PŁYNNY PRODUKT 

PROBIOTYCZNY  

DLA DROBIU  
I TRZODY CHLEWNEJ

„To my kontrolujemy środowisko 

poprzez zwiększenie miana bakterii 

probiotycznych, a nie środowisko 

w przypadkowy sposób kontroluje 

naszą hodowlę”

W DOBRYM NASTROJU 

OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA!

OCHRONA 
KOSMKÓW 

JELITOWYCH 
poprzez prewencyjne 

stosowanie probiotyków 
od pierwszego 

dnia życia ptaków, 
bez podnoszenia 

kosztów  
żywienia.

All-Pol S.J. 
tel. (91) 392 69 71, 609 776 332 

www.allpol.com.pl

ZALECANE DODATKOWO: 

Zamgławianie, oprysk: 0,5L/10L wody po każdej 
higienizacji pomieszczeń lub raz na tydzień przez 
cały okres chowu, zalecane zamgławianie, oprysk 
budynku tuż przed wstawieniem zwierząt.

DAWKOWANIE:  

Podawanie ciągłe 

do paszy: 100 ml na 1 tonę paszy; 
do wody: 50-70 ml 
na 1000 litrów wody

 

Co drugi dzień 

do wody: 
100-200 ml na 
1000 litrów wody
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cil lus plan ta rum. Ten bar dzo sil ny 

szczep cha rak te ry zu je się wy so ką pro -

duk cją kwa su mle ko we go. Dzia ła jak 

za sie dlacz. Pre pa rat moż na po da wać 

do pa szy ja ko na trysk w koń co wej fa -

zie pro duk cji lub do wo dy. Moż na go 

sto so wać tak że ja ko za mgła wia nie 

oraz oprysk ściół ki. W przy pad ku dro -

biu za le ca się sto so wa nie pre pa ra tu 

ja ko oprysk na ściół kę przed wsta -

wie niem, a na stęp nie ja ko sta ły do -

da tek do wo dy. Ży we kul tu ry bak te rii 

w spo sób pre cy zyj ny i na tych mia sto -

wy za sie dla ją je li ta mło dych zwie rząt 

i nie do pusz cza ją do roz wo ju szko dli -

wej mi kro flo ry. Klu czem dzia ła nia te -

go pro duk tu jest to, iż pre pa rat za -

wie ra tyl ko je den szczep bak te rii, o sil -

nym wła ści wo ściach ad he zyj nych do 

ko mó rek świa tła je li ta na kie ro wa nych 

na in ten syw ne po dzia ły, co skut ku je 

bły ska wicz ną ko lo ni za cją je lit. „To my 

kon tro lu je my śro do wi sko po przez 

zwięk sze nie mia na bak te rii pro bio -

tycz nych, a nie śro do wi sko w przy -

pad ko wy spo sób kon tro lu je na szą 

ho dow lę”. 

     W do świad cze niach nad pre pa -

ra tem Avi biom wy ka za no, że po pra -

wia on w zna czą cy spo sób in te gral -

ność je lit. Izo la ty biał ko we z ko mó -

rek szcze pów Lac to ba cil lus ha mo -

wa ły ak ty wa cję apop to zy ko mó rek 

na błon ka je lit i wspo ma ga ły ich wzrost 

po przez re duk cję czyn ni ka mar twi cy 

no wo two ru (TNF). Do dat ko wo bak te -

rie z ro dza ju Lac to ba cil lus w pre pa -

ra cie wią za ły biał ka po wierzch nio we 

na błon ka je lit i ha mo wa ły ad he zję 

E. co li do ko mó rek na błon ka świa tła 

je li ta. Pro wa dzi to do znacz ne go ogra -

ni cze nia lub cał ko wi tej eli mi na cji bak -

te rii E. co li z prze wo du po kar mo we -

go pta ków, po nie waż bak te rie te, aby 

pra wi dło wo funk cjo no wać, mu szą się 

za ko twi czyć w na błon ku je lit. 

Doświadczenia 
w laboratorium  

Mi kro or ga ni zmy obec ne w pre pa ra -

cie zo sta ły wstęp nie scha rak te ry zo -

wa ne w wa run kach la bo ra to ryj nych 

pod wzglę dem cech pro bio tycz nych. 

Oce nio no prze ży wal ność w ni skim 

pH śro do wi ska oraz ak tyw ność an -

ta go ni stycz ną wo bec pa to gen nych 

szcze pów Sal mo nel la (S. en te ri di tis, 

S. sa int paul, S. vir chov, S. ty phi mu -

rium), he mo li tycz nej E. co li i Clo stri -

dium per frin ges. Bak te rie pa to gen -

ne wy izo lo wa no od cho rych zwie -

rząt w Pań stwo wym In sty tu cie We -

te ry na ryj nym w Pu ła wach.  

     Okre ślo ne zo sta ły tak że in ne 

ce chy mi kro or ga ni zmów ta kie jak 

wzrost i syn te za kwa su mle ko we -

go w róż nych wa run kach tem pe ra -

tu ro wych. Wy mie nio ne ce chy 

oznaczone zo sta ły w temp. in ku -

ba cji 30 i 37°C ze wzglę du na oce -

nę moż li wo ści ho dow li szcze pów 

w ska li pro duk cyj nej. Po nad to oce -

nio no tak że zdol ność mi kro or ga ni -

zmów do ob ni ża nia stę że nia ochra -

tok sy ny A w śro do wi sku (mi ko tok -

sy ny czę sto za nie czysz cza ją cej pa -

sze zbo żo we). Wy ni ki ba dań przed -

sta wio no w tabeli 2. 

Wyniki terenowe 
na fermie brojlerów 
Ross 308 
W 2020 ro ku prze pro wa dzo no do -

świad cze nie z uży ciem pre pa ra tu 
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Tab. 1. Wartość MIC dla badanych 
kokcydiostatyków wyznaczona 
metodą seryjnych rozcieńczeń 
na mikropłytkach (μg/ml)

Kokcydiostatyk
Wartość MIC 

(μg/ml) Avibiom

Diklazuril 500

Salinomycyna  250*

Robenidyna   20

Decoquinat 250

Monoenzyna   65

Maduramycyna  250*

Nikarbazyn 250
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Avi biom na du żej fer mie dro biu. Gru -

pę kon tro l ną sta no wi ło 470 tys. pta -

ków zlo ka li zo wa nych w 9 obiek tach, 

a gru pę kon tro lą 530 tys. pta ków 

w 9 obiek tach. Do świad cze nie wy -

ko na no w dwóch po wtó rze niach, któ -

re obej mo wa ło IV i V rzut w ro ku.  

Stada reprodukcyjne 

Prze ba da no tak że wpływ pro bio ty -

ku z udzia łem Lac to ba cil lus plan ta -

rum na śmier tel ność w pierw szych 

dniach od cho wu pi skląt wy klu tych 

z jaj kur re pro duk cyj nych, któ rym 

po da wa no pre pa rat. Avi biom po da -

wa no w sta dzie re pro duk cyj nym 

w wo dzie przez ca ły okres nie śno -

ści. Śmier tel ność pi skląt w gru pie 

kon tro l nej do 7 do by ży cia wy nio sła 

690 sztuk a w gru pie z pro bio ty -

kiem 140. 

Korzyści z zastosowania 
probiotyku Avibiom 
na fermie indyków 
Pro bio tyk Avi biom mo że być za sto -

so wa ny tak że w for mie za mgła wia -

nia. Moż na go sto so wać ja ko czyn -

nik za po bie ga ją cy roz wo jo wi asper -

gi lo zy. W ba da niach in vi tro stwier -

dzo no od dzia ły wa nie pre pa ra tu Avi -

biom na grzy by. Na fer mie li czą cej 

60 tys. sztuk in dy czek od po cząt ku 

wsta wie nia przez pierw sze 14 dni 

do ko ny wa no za mgła wia nia 5% roz -

two rem wod nym z pro bio ty kiem 

w okre sie co 48 go dzin przez 7 dni. 

W sta dach kon tro l nych 1 i 2, gdzie 

nie za sto so wa no za mgła wia nia pod -

czas od cho wu in dy cząt, za no to wa -

no upad ki na po zio mie 45 i 43 sztuk. 

Upad ki w gru pie do świad czal nej 

sta no wi ły 5 sztuk. 

     Do świad cze nia wy ka za ły, że za -

sie dla nie flo ry bak te ryj nej mło dych 

pta ków bak te rią Lac to ba cil lus plan -

ta rum oraz utrzy my wa nie od po wied -

nie go daw ko wa nia te go pro bio ty ku 

przez ca ły okres od cho wu poprawia 

Tab. 2. Zdolność probiotyku z udziałem L. plantarum do obniżenia poziomu ochratoksyny

 
 Wzrost [j.t.k./mL]

Zawartość kwasu mlekowego 
w podłożu po 24 godz. inkubacji 

bakterii [g/L]

Liczba bakterii 
oznaczona w podłożu 
o pH 2,5 po 4 godz. 
inkubacji bakterii* 

[j.t.k./mL]

Poziom redukcji 
OTA w podłożu 

po 24 godz. 
inkubacji bakterii 

[%]30°C 37°C 42°C 37°C 42°C

Avibiom 109 109 108 15 13,6 108 32

B-Act®

Ukierunkowana ochrona
• Zawiera unikalne żywe spory 
• Bezpośrednio przeciwdziała bakteriom Clostridiaceae 
• Jest stabilny podczas procesu granulowania i trawienia

HUVEPHARMA POLSKA    Aleje Jerozolimskie 146D    02-305 Warszawa    Tel. 22 336 77 32    biuro@huvepharma.com 
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wy ni ki pro duk cyj ne. Pro dukt moż na 

sto so wać ja ko do da tek do pa szy, 

wo dy oraz w for mie za mgła wia nia.  

     Koszt te go pro bio ty ku jest ok. 

trzy ra zy mniej szy niż w przy pad ku 

in nych pro duk tów ob ni ża ją cych pH 

w prze wo dzie po kar mo wym, co po -

wo du je że mo że być sto so wa ny 

przez ca ły okres od cho wu bez pod -

no sze nia kosz tów ży wie nia. Wy stę -
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Fot. 1, 2. Na zdjęciu widać, jak silnie 
klon bakterii Avibiom walczy o nisze 

bytowania z grzybami. Poprzez 
wydzielanie różnego rodzaju 

substancji nie pozwala rozwijać się 
pleśni w najbliższym swoim 

sąsiedztwie

Rzut V

Rzut V
Grupa dośw. 

z probiotykiem
Grupa 

kontrolna

Wstawienie, szt./m2 23,75 23,48

Konwersja paszy, kg/kg przyrostu 1,529 1,547

Masa ciała w dniu uboju, kg 2,28 2,19

Upadki i selekcja, % 3,90 4,25

Obsada w dniu uboju, kg/m2 51,5 49,3

Rys. 1. Wyniki produkcyjne ptaków w grupie kontrolnej oraz w grupie 
ptaków otrzymujących pasze z dodatkiem probiotyku Avibiom

Tab. 3. Aktywność antybakteryjna 
preparatu Avibiom

Opis Avibiom

Właściwości antybakteryjne

Escherichia coli +++

Clostridium perfringens ++++

Salmonella enterica ser, 
Enteritidis

++++

Salmonella enterica ser, 
Typhimurium

++++

Lawsonia intracellularis ++++

Brachyspira  +++

Listeria monocytogenes ++

Staphylococcus aureus ++

Aeromonas hydrophila ++

Campylobacter jejuni ++

Enterobacter aerogenes +

Serratia marcescens +

Proteus vulgaris +

Pseudomonas aeruginosa +++

Shigella flexneri ++

Yersinia enterocolitica +

Tolerancja niskiego pH

pH 2,0 72%

pH 3,0 85%

Tolerancja soli żółciowych

0,25% żółci bawolej 85%

0,50% żółci bawolej 94%

1,0% żółci bawolej 99,9%

Liczebność populacji bakterii

przechowywanie 30 dni, 
+4°C do +15°C

100%

przechowywanie 30 dni, 
+20°C

95%
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pu je w po sta ci płyn nej i za wie ra tyl -

ko ży we kul tu ry bak te rii o od po wied -

niej za war to ści kul tur bak te ryj nych. 

Po wo du je to, że ist nie je moż li wość 

szyb kie go i pre cy zyj ne go za sie dla -

nia je lit mło dych zwie rząt, jesz cze 

przed tym jak za czną na mna żać się 

bak te rie pa to gen ne. Każ da szar ża 

pre pa ra tu te sto wa na jest na po zio -

mie ge ne tycz nym me to dą PCR. Pro -

du cent wy ko rzy stu je do te go ce lu 

au tor skie te sty ge ne tycz ne na po -

trze by wła snej pro duk cji. Do dat ko -

wo kul tu ry bak te ryj ne za war te w pro -

duk cie kon tro lo wa ne są na po zio -

mie mi kro bio lo gicz nym w ho dow -

lach na po żyw kach se lek cyj nych. ■

Stado z pro -
bio ty kiem

Stado 
kontrolne

Upadki razem do 7 doby, szt. 140 690

Rys. 2. Rys. 3.
Upadki piskląt indyczych na fermie 

ze stwierdzoną aspergillozą

Dystrybutorem Enviva®PRO w Polsce jest firma Noack Polen Sp. z o.o., ul. Poloneza 9, 02-826 Warszawa, tel.+48 22 853 37 92 /93 /94, e-mail: office.pl@noackgroup.com   www.noackgroup.com

20 tys. szt. 20 tys. szt. 20 tys. szt.
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Głów ną sub stan cją czyn ną za war tą 

w czosn ku po spo li tym (Al lium sa ti -

vum L.) jest al lii na, któ ra za po śred -

nic twem en zy mu al lii na zy jest roz -

kła da na do al li cy ny uzna wa nej za 

skład nik ak tyw ny we wszel kich pre -

pa ra tach go to wych i wy cią gach 

z czosn ku. Al lii na, jak rów nież po -

trzeb ny do jej roz kła du en zym znaj -

du ją się w lot nym olej ku w ząb kach 

czosn ku. Pod wpły wem me cha nicz -

ne go roz tar cia głów ki czosn ku, jak 

rów nież pod wpły wem dzia ła nia tle -

nu do cho dzi do uak tyw nie nia się en -

zy mu al li na zy. Al li cy na pod wzglę -

dem che micz nym jest sul fo tlen kiem 

dwu siarcz ku al li lu – związ kiem o cha -

rak te ry stycz nym za pa chu i wła ści -

wo ściach bak te rio bój czych. Ole jek 

czosn ko wy za wie ra po nad to sze reg 

in nych sub stan cji m.in. sa li cy nę, fi to -

ste ro le, kwas spi ro ge no wy, czy też 

dwu siarcz ki i trój siarcz ki al li lo we i me -

ty lo we, któ rym rów nież przy pi su je 

się wła ści wo ści zwal cza nia bak te rii. 

I to wła śnie ze swo ich wła ści wo ści 

an ty bak te ryj nych czo snek jest zna -

ny naj bar dziej. Z te go też wzglę du 

pre pa ra ty czosn ko we są chęt nie wy -

ko rzy sty wa ne w cho wie zwie rząt ja -

ko sub sty tut an ty bio ty ków pa szo -

wych. Już w la tach 50. ubie głe go 

stu le cia za uwa żo no, że po da wa nie 

zwie rzę tom nie wiel kich da wek an ty -

bio ty ków po pra wia efek tyw ność ich 

pro duk cji m.in. po przez skró ce nie 

cza su cho wu bądź też zwięk sze nie 

stop nia wy ko rzy sta nia pa szy. Nie ste -

ty, wkrót ce oka za ło się rów nież, że 

an ty bio ty ki sto so wa ne w cha rak te -

rze sty mu la to rów wzro stu wy ka zu ją 

tak że dzia ła nia ne ga tyw ne. Jed nym 

z nich jest z pew no ścią na ra sta nie 

le ko opor no ści na tak po wszech nie 

sto so wa ne le ki prze ciw bak te ryj ne. 

Le ko opor ność spra wia, że naj bar -

dziej po pu lar ne an ty bio ty ki sta ją się 

nie efek tyw ne w le cze niu in fek cji bak -

te ryj nych u zwie rząt, jak rów nież – co 

gor sza – u lu dzi. Za ka za ne od 2006 

ro ku an ty bio ty ko we sty mu la to ry za -

stę pu je się więc wszel ki mi do zwo lo -

ny mi i sku tecz nie dzia ła ją cy mi pre -

pa ra ta mi, w tym rów nież ty mi uzy -

ski wa ny mi z czosn ku. Za wie ra ją cy 

al li cy nę czo snek ha mu je na mna ża -

nie się wie lu cho ro bo twór czych drob -

no ustro jów, dzię ki cze mu prze ciw -

dzia ła nie ży tom prze wo du po kar mo -

we go. Do świad czal nie po twier dzo -

no, że po da wa nie czosn ku kur czę -

tom broj le rom w daw ce 2,5 g/kg pa -

szy zwięk sza ich ma sę ubo jo wą o 5% 

(Su riya i in. 2012). Po zy tyw ny wpływ 

na pro duk cyj ność pta ków po twier -
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dodatki  paszowe

W dzie ciń stwie więk szość z nas by ła zmu sza na do zja da nia czosn ku 

ja ko pa na ceum na do le gli wo ści to wa rzy szą ce prze zię bie niom. I cho -

ciaż nie wszy scy ce nią smak i spe cy ficz ny za pach tej ro śli ny, to jed nak 

sku tecz ność czosn ku ja ko ro śli ny lecz ni czej po twier dzo no licz ny mi 

ba da nia mi kli nicz ny mi.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Andrzej Puchalski

Preparaty czosnku są 

najbardziej skuteczne, 

gdy stosowane są 

w postaci ekstraktów 

wodnych lub też 

w postaci olejku 

czosnkowego. Czosnek 

suszony, który bardzo 

często stosowany jest 

jako dodatek paszowy nie 

zawiera olejku 

eterycznego, drastycznie 

spada w nim także 

zawartość lotnych 

związków siarki.

Czosnek i zawarta 
w nim allicyna 
– ich wpływ na zdrowotność 
i produkcyjność kurcząt brojlerów
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dza rów nież Ma jew ska T. i in. w ba -

da niach z 2007 r. Uzy ska ne w tym 

eks pe ry men cie wy ni ki wska zu ją, że 

u in dy ków otrzy mu ją cych wod ny wy -

ciąg z czosn ku ma sa cia ła by ła więk -

sza o 0,18 kg (1,3%), a zu ży cie pa szy 

mniej sze o 3,1% w po rów na niu do 

pta ków z gru py kon tro l nej. Ba dań, 

w któ rych okre śla się wpływ czosn -

ku lub eks trak tów z czosn ku na wy -

ni ki pro duk cyj ne dro biu (tj. wzrost 

ma sy cia ła, wy ko rzy sta nie pa szy) jest 

na praw dę du żo. Co cie ka we, wy ni ki 

te go ty pu ba dań nie za wsze są jed -

no znacz ne. Wła ści wo ści far ma ko lo -

gicz ne czosn ku za le żą bo wiem od 

spo so bu prze twa rza nia bulw – uwa -

ża się obec nie, że naj efek tyw niej -

szym spo so bem otrzy my wa nia pro -

duk tów lecz ni czych na ba zie czosn -

ku jest eks trak cja – al li cy na jest związ -

kiem roz pusz czal nym w wo dzie i roz -

two rach wod nych. Ko lej nym czyn ni -

kiem, któ ry mo że wpły wać na re zul -

ta ty ba dań kli nicz nych z udzia łem 

czosn ku jest zmien na za war tość olej -

ku czosn ko we go w ro śli nie. Za war -

tość olej ku, a więc rów nież al li cy ny 

i in nych sub stan cji ak tyw nych wa ha 

się od 0,005% do 0,4% i za le ży cho -

ciaż by od wa run ków upra wy czosn -

ku. Dla więk szej mia ro daj no ści uzy -

ski wa nych wy ni ków ba da nia po win -

ny być więc pro wa dzo ne z stan da ry -

zo wa ny mi wy cią ga mi z czosn ku, tak 

aby wy ko rzy sty wać sta łą daw kę sub -

stan cji czyn nych. 

     Czo snek po spo li ty jest uzna ną 

ro śli ną lecz ni czą. O je go sku tecz no -

ści nie de cy du je je dy nie do świad -

cze nie zie la rzy, a wy ko na ne ba da -

nia kli nicz ne. Czo snek jest rów nież 

wy mie nio ny w Far ma ko pei Pol skiej, 

a więc urzę do wym spi sie le ków do -

pusz czo nych na te ry to rium da ne go 

kra ju. Sub stan cją o cha rak te rze an -

ty bio tycz nym jest al li cy na. Po twier -

dzo no, że an ty bak te ryj ne dzia ła nie 
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1 mg al li cy ny rów no waż ne jest z 15 j.m. pe ni cy li ny (Lu -

tom ski J. 2001). Ba da nia do wo dzą na wet, że al li cy na jest 

sku tecz niej sza ani że li te tra cy kli na i pe ni cy li na. Co waż -

ne, al li cy nę moż na rów nież sto so wać jed no cze śnie z an -

ty bio ty ka mi syn te tycz ny mi, po nie waż sub stan cja ta dzia -

ła z ni mi sy ner gi stycz nie. W po ło wie XIX w. Pa steur udo -

wod nił, że czo snek i za war te w nim al li cy na oraz in ne 

związ ki czyn ne dzia ła ją bak te rio bój czo wzglę dem oko ło 

20 ga tun ków bak te rii, za rów no tych Gram do dat nich, jak 

i Gram ujem nych. Dzi siaj wie my, że czo snek szcze gól nie 

do brze dzia ła wzglę dem bak te rii bez tle no wych z ro dza ju 

Bac te ro ides, Pre vo tel la, Fu so bac te rium i Ac ti no my ces. 

Czo snek po spo li ty jest tak że sku tecz ny wzglę dem pa -

cior kow ców Strep to coc cus, gron kow ców Sta phy lo coc cus, 

my co bak te rii od po wie dzial nych za gruź li cę i pa łe czek 

okręż ni cy (Esche ri chia co li). Dzię ki te mu, że wy ciąg z czosn -

ku dzia ła ha mu ją co na bak te rie E. co li jest on po wszech -

nie sto so wa ny u dro biu w ce lu za po bie ga nia ko li bak te rio -

zie. Oprócz dzia ła nia an ty bak te ryj ne go, czo snek wy ka zu -

je tak że efekt grzy bo bój czy, wi ru so bój czy, a na wet prze -

ciw pa so żyt ni czy. Ole jek czosn ko wy oka zał się sku tecz ny 

w przy pad ku za ka żeń ple śnia ka mi i droż dża ka mi w ob rę -

bie ja my ust nej i skó ry. Dzia ła nie prze ciw pa so żyt ni cze 

czosn ku po twier dzo no rów nież w od nie sie niu do ni cie ni 

Badania 
potwierdzają, że 

w wyniku otrzy my -
wa nia dodatku 

czosnkowego 
skład mięsa 

kurcząt, 
ale również 

indyków zostaje 
nieznacznie 
zmieniony. 

Odnotowano m.in. 
wzrost zawartości 

białka ogólnego 
(o 3%) oraz 

tłuszczu i popiołu 
surowego 

(o około 8%)
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Hi sto mo nas me le agri dis, po pu lar ne -

go u in dy ków czyn ni ka wy wo łu ją ce -

go tzw. czar ną głów kę.  

     Czo snek i je go skład ni ki ak tyw ne 

ce chu ją się bar dzo sze ro kim za kre -

sem dzia ła nia. Oprócz ha mo wa nia 

in fek cji, czo snek mo że re gu lo wać po -

ziom cho le ste ro lu we krwi, a na wet 

dzia łać prze ciw za krze po wo. Czo snek 

ha mu je pro ces agre ga cji pły tek krwi, 

dzię ki cze mu prze ciw dzia ła za wa łom 

i wy wie ra efekt do bro czyn ny wzglę -

dem na czyń krwio no śnych. U kur -

cząt moż na go więc sto so wać w ce lu 

pro fi lak ty ki pę ka nia aor ty i tęt nic (ze -

spół na głej śmier ci ser co wej).  

     Cie ka wym mo że być rów nież fakt, 

że w te stach kon su menc kich, uczest -

ni czą cy w nich lu dzie chęt niej wy bie -

ra li mię so kur cząt, któ re w swo jej 

die cie otrzy my wa ły wy ciąg z czosn -

ku w cha rak te rze do dat ku pa szo we -

go. I o ile, o su biek tyw nych od czu -

ciach sma ko wych trud no jest dys ku -

to wać, to jed nak ba da nia po twier -

dza ją już, że w wy ni ku otrzy my wa nia 

do dat ku czosn ko we go skład mię sa 

kur cząt, ale rów nież in dy ków zo sta je 

nie znacz nie zmie nio ny. Od no to wa no 

m.in. wzrost za war to ści biał ka ogól -

ne go (o 3%) oraz tłusz czu i po pio łu 

su ro we go (o oko ło 8%). Na ukow cy 

su ge ru ją, że wzrost syn te zy biał ka 

mię śnio we go jest w tym przy pad ku 

re zul ta tem bra ku ko niecz no ści je go 

zu ży wa nia na pro duk cję ciał od por -

no ścio wych (Ma jew ska T. i wsp. 2007) 

     Oka zu je się, że czo snek jest rów -

nież cen nym źró dłem wie lu wi ta min 

i skład ni ków mi ne ral nych. W czosn -

ku znaj dzie my du że ilo ści wi ta mi ny C 

(na wet 31 mg/100 g pro duk tu) i wi ta -

min z gru py B, a po za tym po tas, że -

la zo, ma gnez, fos for i spo ro siar ki. 

Wła ści wo ści prze ciw u tle nia ją ce 

czosn ku spra wia ją, że mo że być on 

sto so wa ny ja ko do da tek do mie sza -

nek pa szo wych w ce lu cho ciaż by 

ochro ny tłusz czy pa szo wych przed 

pro ce sem jeł cze nia.  

     War to rów nież zwró cić uwa gę na 

po zy tyw ny wpływ pre pa ra tów czosn -

ku na funk cjo no wa nie prze wo du po -

kar mo we go. Pro duk tem prze kształ -

ceń al li cy ny jest m.in. kwas al li lo sul -

fe no wy, któ ry po wo du je ob ni że nie 

pH tre ści po kar mo wej. Czo snek jest 

tak że źró dłem inu li ny – pre bio ty ku 

wspo ma ga ją ce go roz wój ko rzyst nej 

mi kro flo ry je li to wej. 

     Pre pa ra ty czosn ku są naj bar dziej 

sku tecz ne, gdy sto so wa ne są w po -

sta ci eks trak tów wod nych lub też w po -

sta ci olej ku czosn ko we go. Czo snek 

su szo ny, któ ry bar dzo czę sto sto so -

wa ny jest ja ko do da tek pa szo wy nie 

za wie ra olej ku ete rycz ne go, dra stycz -

nie spa da w nim tak że za war tość lot -

nych związ ków siar ki. Nie za le ca się 

rów nież sto so wa nia zbyt wy so kich da -

wek czosn ku. Oka zu je się bo wiem, 

że daw ki nad mier ne mo gą wy wo łać 

efekt prze ciw staw ny do za mie rzo ne -

go i ob ni żać wy ni ki pro duk cyj ne dro -

biu. Pre pa ra tów czosn ku nie po win no 

się też sto so wać co dzien nie – za le -

ca na jest te ra pia prze ry wa na. ■ 

 

Li te ra tu ra dostępna u au to rów.
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Wcze śniej jed nak 5 grud nia 2022 r. 

stwier dzo no no we za ka że nia u dzi -

kie go ptac twa w wo je wódz twie ku -

jaw sko-po mor skim. Obec ność ma te -

ria łu ge ne tycz ne go wi ru sa gry py pta -

ków H5N 1 stwier dzo no u pa dłych ła -

bę dzi nie mych zna le zio nych w miej -

sco wo ści Świe cie w gmi nie Świe cie, 

po wiat świec ki, woj. ku jaw sko -po -

mor skie (29 i 30 ogni sko od po cząt -

ku 2022 ro ku u pta ków dzi kich). 

W Pol sce w br. stwier dzo no 30 ognisk 

wy so ce zja dli wej gry py pta ków u pta -

ków dzi kich. Po przed nie, tj. 28 

w 2022 r. ogni sko HPAI u pta ków 

dzi kich zo sta ło stwier dzo ne 18 lip ca 

2022 r. w woj. po mor skim. 

     Dwa mie sią ce mo gli śmy cie szyć 

się sta tu sem kra ju wol ne go od pta -

siej gry py. 2 li sto pa da 2022 r. Pol -

ska zwró ci ła się do Świa to wej Or -

ga ni za cji Zdro wia Zwie rząt (WOAH) 

ze sto sow ną de kla ra cją in for mu ją cą 

o od zy ska niu sta tu su kra ju wol ne go 

od wy so ce zja dli wej gry py pta ków. 

Zgod nie Ko dek sem Zdro wia Zwie -

rząt Lą do wych, je że li za ka że nie HPAI 

u dro biu wy stą pi ło w pań stwie 

uprzed nio wol nym od gry py pta ków, 
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higiena na fermie

7 grudnia 2022 r. Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie 

wysoce zjadliwej grypy ptasiej podtypu H5N1 na terenie fermy niosek 

w woj. opolskim. Ferma liczyła 219 tys. sztuk drobiu. Jest to pierwszy 

przypadek zakażenia na fermie komercyjnej od 21 września tego roku. 

W Polsce, od dnia 1 stycznia do 7 grudnia 2022 roku stwierdzono 36 

ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu utrzymywanego 

na fermach.

Nowe ogniska  
ptasiej grypy w Polsce 
Czego się nauczyliśmy do tej pory i jak 
jesteśmy przygotowani na walkę z tą chorobą?

Rys. 1.  
Łączna liczba przypadków ptasiej 
grypy zgłoszonych przez każde 
państwo członkowskie 
źródło: eurlaidata.izsvenezie.it
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od zy ska nie sta tu su kraju wol ne go 

mo że na stą pić 28 dni po za sto so -

wa niu stamping-out po li cy (w tym 

za bi cie pta ków oraz prze pro wa dze -

niu oczysz cza nia i od ka ża nia). De -

zyn fek cja koń co wa w ogni sku cho -

ro by, wy kry tym na te ry to rium Pol ski 

21 wrze śnia w woj. łódz kim, zo sta ła 

wy ko na na 4 paź dzier ni ka 2022 r. 

Dzię ki tej de kla ra cji, kra je któ re wpro -

wa dzi ły za kaz im por tu dro biu i jaj 

z Pol ski mo gły wy co fać swo je re -

stryk cje. Efek tem te go by ło przy wró -

ce nie moż li wo ści eks por tu do ta kich 

kra jów jak Hong kong, Fi li pi ny, Ku -

ba, Ara bia Sau dyj ska. 

     Pro blem pta siej gry py ist nie je 

w Pol sce od 2004 ro ku, kie dy to 

zdia gno zo wa no ją w sta dach dzi kich 

pta ków. Na stęp nie w 2006 i 2007 

wy stą pi ły ogni ska tej cho ro by na fer -

mach in dy ków i kur – stwier dzo no 

wów czas pod typ H5N 1. Zna le zio no 

PRZEŻYWALNOŚĆ WIRUSA

KURNIK

TUSZKA

35 DNI

23 DNI

7 DNI

4-8 DNI

4°C 20°C

ŚRODKI 
DEZYNFEKCYJNE

TEMPERATURA 
POWYŻEJ 70°C

NISKIE 
PH

WY SY -
CHA NIE

WRAŻLIWOŚĆ 
WIRUSA
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go rów nież wśród dzi kich pta ków. 

Ko lej no na prze ło mie ro ku 2016 i 2017 

za ra że nia ob ję ły już 43 sta da, prze -

my sło we i przy do mo we. Za kres jej 

wy stę po wa nia roz sze rzył się na 11 wo -

je wództw. W tym cza sie stwier dzo -

no pod typ H5N 8 oraz H5N5 i H5N6. 

Wi rus po now nie po ja wił się w li sto -

pa dzie 2019 ro ku. W re zul ta cie w la -

tach 2019-2022 r. po wo du pta siej 

gry py wy bi to 18,02 mln sztuk dro biu.  

Zasady ochrony drobiu 
i strategia postępowania 
W związ ku z po wta rza ją cy mi się epi zo -

da mi epi de mio lo gicz ny mi opracowano 

za sa dy ochro ny dro biu przed cho ro -

bą, któ re obej mu ją za le ce nia dla ferm 

przy do mo wych, ho dow ców go łę bi 

oraz ferm prze my sło wych. Za war te 

są w niej za le ce nie od no śnie izo la cji 

dro biu od czyn ni ków ze wnętrz nych 

i ogra ni cze nia ja kie go kol wiek kon -

tak tu dro biu do mo we go z ptac twem 

dzi kim. W prak ty ce ozna cza to prze -

trzy my wa nie pta ków w za mknię ciu. 

Za le ce nie to ma swo je głę bo kie uza -

sad nie nie – za głów ny re zer wu ar wi -

ru sów pta siej gry py uzna je się wszak -

że wę dru ją ce pta ki wod ne rzę du 

blasz ko dzio bych tj. kacz ki, gę si, ła -

bę dzie oraz rzę du siew ko wych tj. me -

wy, ry bi twy. 

     W związ ku z wy stę po wa niem wi -

ru sa do ko nu je się li kwi da cji pta ków 

ce lem za po bie że nia roz prze strze -

nia nia się wi ru sa na in ne fer my i przy -

do mo we ho dow le dro biu. Wy bi ja -

nie tak licz nych stad jest przy czy ną 
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du żych strat eko no micz nych zwią -

za nych z bra kiem moż li wo ści eks -

por to wych, jak tak że w związ ku z ob -

ję ciem przez pań stwo po mo cą dla 

pro du cen tów dro biu i wy pła tą od -

szko do wań – któ re o czym wie lo -

krot nie pi sa li śmy, czę sto są nie spra -

wie dli wie roz dzie la ne.  

     Zo sta ła tak że opra co wa na przez 

eks per tów In spek cji We te ry na ryj nej 

oraz Pań stwo we go In sty tu tu We te -

ry na ryj ne go – Pań stwo we go In sty -

tu tu Ba daw cze go w Pu ła wach „Kra -

jo wa stra te gia po stę po wa nia przy 

zwal cza niu wy so ce zja dli wej gry py 

pta ków”. Za war te są w niej naj lep -

sze w moż li wych pro ce du ry po stę -

po wa nia w przy pad ku po dej rze nia 

lub po twier dze nia cho ro by w sta -

dzie oraz dzia ła nia pre wen cyj ne – ta -

kie jak uśmier ca nie i ubój pre wen -

cyj ny oraz uśmier ca nie dro biu w go -

spo dar stwach kon tak to wych. 

Jak dochodzi do 
przenoszenia się wirusa? 

Dzi kie pta ki są praw do po dob nie naj -

więk szym „zbio ro wi skiem” pu li ge -

ne tycz nej wszel kich pod ty pów wi ru -

sa AI (ang. avian in flu en za). Co cie -

ka we, w po pu la cji ptac twa dzi kie go 

wy stę pu ją za zwy czaj (ale nie za wsze) 

wi ru sy o ma łej pa to gen no ści LPAI 

(ang. low pa tho ge nic avian in flu en -

za), a in fek cja ni mi nie po wo du je 

u nich wy raź nych ob ja wów kli nicz -

nych. Jak to więc się dzie je, że do 

za ra że nia wy so ce zja dli wym pod ty -

pem wi ru sa AI ptac twa do mo we go 

do cho dzi w wy ni ku kon tak tu z ptac -

twem dzi kim? Na ukow cy twier dzą, 

że wi ru sy LPAI pod ty pów H5 i H7 

wy stę pu ją ce u pta ków wol no ży ją -

cych, po prze do sta niu się do dro biu 

do mo we go ule ga ją mu ta cji, ewen tu -

al nie prze kształ ca jąc się w szcze py 

wy so ce zja dli we HPAI. Na le ży mieć 

na uwa dze, że wi ru sy gry py pta ków 

cha rak te ry zu ją się ogrom ną zmien -

no ścią. U pod ło ża te go zja wi ska le -

żą dwa me cha ni zmy tj.: prze su nię -

cie an ty ge no we (są to mu ta cje punk -

to we w ob rę bie se kwen cji pod sta -

wo wych im mu no gen nych bia łek he -

ma glu ty ni ny HA i neu ra mi da zy NA) 

oraz skok an ty ge no wy (re asor ta cja 

seg men tów w trak cie jed no cze sne -

go za ka że nia ko mór ki dwo ma szcze -

pa mi te go sa me go ty pu wi ru sa). 

Zmien ność jest ce chą spe cy ficz ną 

dla wszyst kich wi ru sów gry py – to 

też de cy du je o tym, że trud no jest 

opra co wać sku tecz ną szcze pion kę 

prze ciw ko tym wi ru som.   

     W roz prze strze nia niu się wi ru -

sów AI swo ją ro lę od gry wa ją też in -

ne ga tun ki pta ków m.in. te rzę du 

wró blo wych (wró bel do mo wy, kruk, 

szpak, gaw ron, sro ka). W re jo nach, 

gdzie od no to wy wa no ogni ska cho -

ro bo we pta siej gry py, za ka że niu 
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ulegały tak że pta ki rzę du wró blo -

wych sta no wiąc jed no cze śnie na -

rzę dzie trans mi sji cho ro by na wraż -

li wy drób ho dow la ny. 

     Cho re pta ki wy da la ją wi ru sa AI 

wraz z wy da li na mi ze spo jó wek, otwo -

rów no so wych, ja my dzio ba oraz 

wraz z ka łem. Do za ka że nia pta ków 

wraż li wych mo że do cho dzić w wy ni -

ku bez po śred nie go kon tak tu z ptac -

twem za ka żo nym – dla te go też 

w przy pad ku ferm wiel ko to wa ro wych 

in fek cja roz prze strze nia się bar dzo 

szyb ko, a du że za gęsz cze nie pta -

ków szcze gól nie sprzy ja prze no sze -

niu wi ru sów. Wy da je się jed nak, że 

naj czę ściej do za ka że nia mo że do -

cho dzić po przez kon takt pta ków wraż -

li wych z za nie czysz czo ny mi ele men -

ta mi śro do wi ska tj.: wo da, pa sza, 

środ ki trans por tu, sprzęt użyt ko wa -

ny na fer mie. Wi rus mo że być tak że 

prze no szo ny na wraż li we pta ki w wy -

ni ku dzia łal no ści czło wie ka lub ja -

tro gen nie – w wy ni ku wy ko ny wa -

nych na fer mie in ter wen cji we te ry -

na ryj nych. Du ża ilość wi ru sa AI jest 

wy da la na z ka łem, z te go wzglę du 

jest on uwa ża ny za głów ne źró dło 

prze no sze nia wi ru sa AI.  

     Źró dłem za ka że nia wi ru sa mi pta -

siej gry py w przy pad ku ferm dro biu 

mo że być – jak już wspo mnia no 

– bez po śred ni lub też po śred ni kon -

takt z in nym za ka żo nym dro biem do -

mo wym, wę dru ją cym dzi kim ptac -

twem, ptac twem ozdob nym, a na -

wet z trzo dą chlew ną. W przy pad ku 

dro biu utrzy my wa ne go na fer mach 

naj czę ściej do cho dzi do trans mi sji 

wi ru sa gry py po przez za nie czysz czo -

ną odzież lu dzi pra cu ją cych przy ob -

słu dze zwie rząt, jak rów nież po przez 

użyt ko wa ny na fer mie sprzęt. Uwa -

ża się na to miast, że prze no sze nie 

wi ru sa AI dro gą po wietrz ną (roz prze -

strze nia nie za in fe ko wa nych czą stek 

i kro pe lek z wia trem) ma ni kłe zna -

cze nie epi zo otycz ne.  

     Wi ru sy pta siej gry py by ły rów -

nież izo lo wa ne z ukła du roz rod cze -

go oraz sko rup i jaj u nio sek. W przy -

pad ku więc, gdy w za kła dzie wy lę -

go wym nie przy wią zu je się wła ści -

wej uwa gi do de zyn fek cji, moż li wa 

jest trans mi sja wi ru sa wła śnie za „po -

mo cą” wy lę gar ni. Wi rus AI jest le tal -

ny dla za rod ków i być mo że z te go 

wzglę du wciąż nie ma pew no ści co 

do pio no wej trans mi sji te go za ka że -

nia (Min ta 2005). 

Walka z wirusem 
nie jest łatwa 

Wal ka z wi ru sa mi pta siej gry py i za -

po bie ga nie je go trans mi sji jest utrud -

nio ne rów nież z po wo du je go du żej 

od por no ści na czyn ni ki ze wnętrz ne. 

W śro do wi sku kur ni ka wi rus AI mo -

że za cho wy wać ak tyw ność na wet 

przez 5 ty go dni. Ni ska tem pe ra tu ra 

tak że nie jest szko dli wa wzglę dem 

wi ru sów AI. Przy kła do wo, w tem pe -

ra tu rze 4°C wi ru sy AI prze ży wa ją 

w ka le oko ło 35 dni, pod czas gdy 

w tem pe ra tu rze 20°C za le d wie 7 dni. 

Po nad to, w tusz kach dro bio wych 

prze trzy my wa nych w tem pe ra tu rze 

po ko jo wej wi rus prze ży wał je dy nie 

kil ka dni, za to w przy pad ku mię sa 

utrzy my wa ne go w lo dów ce czas był 

wy dłu żo ny aż do 23 dni. Szan są na 

sku tecz ne po zby cie się wi ru sów AI 

są jed nak po wszech nie sto so wa ne 

de ter gen ty i środ ki de zyn fek cyj ne. 

HODOWCA  D R O B I U  1 2 / 2 0 2 234

nowe ogniska ptasiej grypy.qxp  12.12.2022  15:33  Strona 34



Ze wzglę du na obec ność li pi do wej 

otocz ki wi ru sy AI są wraż li we m.in. 

na środ ki al de hy do we oraz te za -

wie ra ją ce jod, a tak że fe no le i czwar -

to rzę do we za sa dy amo no we. 

     Wi ru sy AI są in ak ty wo wa ne tak -

że przez ni skie pH, wy so ką tem pe -

ra tu rę (po wy żej 70°C) oraz w wy ni ku 

pro ce su wy sy cha nia. Wi ru sy AI na le -

żą do czyn ni ków zoo no tycz nych, 

a więc mo gą pro wa dzić do wy stę -

po wa nia za ka że nia u lu dzi, zwłasz -

cza tych ma ją cych ści sły kon takt 

z pta ka mi ho dow la ny mi, ale i dzi ki mi 

(np. go łę bie). Co do pro duk tów po -

cho dze nia zwie rzę ce go (mię so i je -

go prze two ry) uzna je się, że nie sta -

no wią one za gro że nia dla kon su -

men tów ze wzglę du na fakt, że są 

one spo ży wa ne po uprzed niej ob -

rób ce ter micz nej, a do dat ko wo 

wszyst kie ga tun ki dro biu przed ubo -

jem, jak i po ubo jo wo są pod da wa ne 

ba da niu przez le ka rzy we te ry na rii. 

Krytyczne punkty 
w bioasekuracji ferm 

Kom plek so we po dej ście do bio ase -

ku ra cji pro wa dzi nie tyl ko do ochro -

ny przed pta sią gry pą, ale tak że in ny -

mi groź ny mi pa to ge na mi dro biu, np. 

z sal mo nel lą. Wła ści wa ochro na ferm 

jest tak że wspar ciem dla naj słab sze -

go ukła du or ga ni zmu, ja kim jest układ 

od por no ścio wy. Za sięg pta siej gry py 

w Pol sce w se zo nie 2020/2021 był 

bar dzo du ży i obejmował pra wie ca -
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☑ prze trzy my wa nie pta ków w od -
osob nie niu (obo wiąz ko wo w okre -
sie wio sen nych oraz je sien nych 
wę dró wek dzi kich pta ków) lub na 
wol nej, ogro dzo nej prze strze ni, 
pod wa run kiem ogra ni cze nia kon -
tak tu z dzi kim ptac twem; 

☑ kar mie nie i po je nie dro biu w po -
miesz cze niach za mknię tych, do 
któ rych nie ma ją do stę pu pta ki 
dzi kie; 

☑ zie lon ki sto so wa ne w kar mie niu 
dro biu wod ne go (kacz ki i gę si), 
szcze gól nie w okre sie wio sen nych 
oraz je sien nych wę dró wek dzi kich 
pta ków, nie mo gą po cho dzić z te -
re nów wy so kie go ry zy ka za nie -
czysz cze nia ich wi ru sem wy so ce 
zja dli wej gry py pta ków, z oko lic 
zbior ni ków wod nych, ba gien, i in -
nych miejsc sta no wią cych osto ję 
pta ków dzi kich; 

☑ szczel ne przy kry cie po jem ni ków 
z kar mą i wo dą do pi cia lub prze -
trzy my wa nie ich we wnątrz bu dyn -
ków, a tak że uni ka nie po je nia pta -
ków i czysz cze nia po miesz czeń 
wo dą po cho dzą cą spo za go spo -
dar stwa (głów nie ze zbior ni ków 
wod nych i rzek); 

☑ ogra ni cze nie prze miesz cza nia się 
osób po stron nych oraz zwie rząt 
po mię dzy obiek ta mi, w któ rych 
prze cho wy wa na jest kar ma dla 
zwie rząt a obiek ta mi, w któ rych 
by tu je drób; 

☑ roz ło że nie przed wej ścia mi do bu -
dyn ków, gdzie utrzy my wa ny jest 
drób mat na są czo nych środ kiem 
de zyn fek cyj nym; 

☑ wpro wa dze nie za ka zu wjaz du po -
jaz dów na te ren fer my, po za dzia -
ła nia mi ko niecz ny mi np. do wóz 
pa szy, od biór dro biu do rzeź ni lub 
przez za kład uty li za cyj ny; 

☑ obo wiąz ko wą de zyn fek cję po jaz -
dów wjeż dża ją cych; 

☑ roz ło że nie mat de zyn fek cyj nych 
przed wjaz dem i wej ściem na te -
ren go spo dar stwa; 

☑ uży wa nie odzie ży ochron nej oraz 
obu wia ochron ne go przy czyn no -
ściach zwią za nych z ob słu gą dro -
biu; 

☑ wpro wa dze nie obo wiąz ku prze -
pro wa dza nia do kład ne go my cia 
i de zyn fek cji rąk przed wej ściem 
do obiek tów, w któ rych utrzy mu je 
się drób; 

☑ brak kon tak tu pra cow ni ków ferm 
dro biu z in nym ptac twem np. ku ra -
mi, go łę bia mi.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU
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ły kraj. Pta sią gry pę po twier dzo no 

wów czas w pra wie 400 lo ka li za cjach. 

Mo że to być zwią za ne z du żą pre sją 

w śro do wi sku ni sko pa to gen ne go wi -

ru sa gry py LPAI oraz moż li wo ścią je -

go na mna ża nia tak że na fer mach 

świń i prze no sze nia go wraz z pod -

to pie nia mi. W tym cza sie, mi mo wcze -

śniej szych opi nii, na uko wo po twier -

dzo no moż li wość prze no sze nia się 

wi ru sa z po wie trzem nawet do 1,5 km. 

Sam wi rus nie jest od por ny na środ -

ki de zyn fek cyj ne, dla te go przy od -

po wied niej de zyn fek cji ła two moż -

na go wy eli mi no wać. Na to miast 

w przy pad ku wy stą pie nia gry py na 

fer mie siew stwo wi ru sa do śro do wi -

ska jest bar dzo du że. Od stwier dze -

nia pierw szych ob ja wów do li kwi da -

cji sta da po win no mi nąć jak naj mniej 

cza su – tyl ko wów czas moż li we jest 

za trzy ma nie za ka żeń.  

     Pol ska po nio sła ogrom ne stra ty 

z ty tu łu wy stą pie nia, po cząw szy od 

li sto pa da 2020 r., pra wie 400 ognisk 

pta siej gry py. Jed ną z przy czyn tak 

du że go roz mia ru cho ro by by ły znacz -

ne od le gło ści mię dzy lo ka li za cja mi 

ognisk a za kła da mi ma ją cy mi upraw -

nie nia do uty li za cji pa dłych lub uśpio -

nych sztuk. Przy czy ni ły się do te go 

tak że bra ki ka dro we w ze spo łach 

in spek cji we te ry na ryj nej i spóź nio -

ne re ak cje na zgło sze nia ho dow -

ców. Nie któ rzy eks per ci uwa ża ją, że 

dla peł niej szej bio ase ku ra cji ko niecz -

ne jest wpro wa dze nie ob li ga to ryj -

ne go za ka zu wy pusz cza nia pta ków 

na wy bie gi, szcze gól nie na te re nach 

i w okre sach za gro żo nych wy stą pie -

niem pta siej gry py. Ko niecz ne jest 

tak że dal sze, sta łe i skru pu lat ne mo -

ni to ro wa ne dzi kich pta ków pod 

wzglę dem wi ru sa pta siej gry py. Pro -

ce du ry te zo sta ły wpro wa dzo ne przez 

UE, w Pol sce jed nak na stą pi ło to 

do pie ro od 2022 r. Nie zbęd ny w bio -

ase ku ra cji jest obo wią zek po sia da -

nia księ gi go ści, do kład ne my cie 

i de zyn fek cja po jaz dów wjeż dża ją -

cych na fer mę, wła ści wa lo ka li za cja 

zbior ni ka na pa dli nę, ma ga zy no wa -

nie ściół ki w po miesz cze niach z za -

da sze niem i za bez pie cze niem przed 

dzi ki mi zwie rzę ta mi. Na dal za ma ło 

na fer mach jest środ ków zwal cza ją -

cych gry zo nie oraz ple śnia kow ca 

lśnią ce go.  

     Miej my na dzie ję, że ten se zon 

bę dzie jed nak ła ska wy dla kra jo wych 

pro du cen tów dro biu, jed nak to co 

dzie je się na Za cho dzie Eu ro py, ka -

że trzy mać rę kę na pul sie i w ra zie 

za gro że nia na tych miast re ago wać. 

Na sze służ by we te ry na ryj ne prze -

szły chrzest bo jo wy w 2021 r. i w krót -

kim cza sie mu sia ły na uczyć się za -

sad po stę po wa nia przy tak du żej 

pre sji wi ru sa w śro do wi sku. ■

HODOWCA  D R O B I U  1 2 / 2 0 2 236

☑ kar mie nie i po je nie dro biu w po -
miesz cze niach za mknię tych, 
do któ rych nie ma ją do stę pu 
pta ki dzi kie; 

☑ prze trzy my wa nie dro biu na 
ogro dzo nej prze strze ni, pod wa -
run kiem unie moż li wie nia kon -
tak tów z dzi kim ptac twem; 

☑ od izo lo wa nie od in ne go dro biu, 
ka czek i gę si; 

☑ prze cho wy wa nie pa szy, w tym 
zie lon ki, w po miesz cze niach za -
mknię tych lub pod szczel nym 
przy kry ciem, unie moż li wia ją cym 
kon takt z dzi kim ptac twem; 

☑ uni ka nie po je nia pta ków i czysz -
cze nia kur ni ków wo dą po cho -
dzą cą spo za go spo dar stwa 
(głów nie ze zbior ni ków wod -
nych i rzek); 

☑ zgła sza nie le ka rzo wi we te ry na -
rii, wój to wi, bur mi strzo wi, i in -
nym or ga nom wła dzy lo kal nej 
za ob ser wo wa ne go spad ku nie -
śno ści lub na głych, zwięk szo -
nych pad nięć dro biu; 

☑ po każ dym kon tak cie z dro biem 
lub pta ka mi dzi ki mi umy cie rąk 
wo dą z my dłem; 

☑ uży wa nie odzie ży ochron nej 
oraz obu wia ochron ne go 
przy czyn no ściach zwią za nych 
z ob słu gą dro biu; 

☑ oso bom utrzy mu ją cym drób 
w cho wie przy za gro do wym, 
aby nie by ły za trud nia ne 
w prze my sło wych fer mach 
drobiu.

ZALECENIA DLA 
DROBNOTOWAROWYCH 

HODOWCÓW DROBIU 
– CHÓW PRZYZAGRODOWY

☑ sło mę, któ ra bę dzie wy ko rzy sty -
wa na w cho wie ściół ko wym na -
le ży za bez pie czyć przed do stę -
pem dzi kie go ptac twa (prze trzy -
my wać w za mknię tych po miesz -
cze niach, za da szyć itp.); 

☑ na le ży re gu lar nie prze glą dać 
wszel kie po łą cze nia i ru ry (si lo -
sy pa szo we) pod ką tem obec no -
ści za nie czysz czeń np. od cho -
da mi dzi kich pta ków; 

☑ na le ży eli mi no wać wszel kie 
moż li we do usu nię cia nie szczel -
no ści bu dyn ków in wen tar skich 
(umie ścić siat ki w oknach 
i otwo rach, za bez pie czyć ko mi -
ny wen ty la cyj ne); 

☑ nie na le ży two rzyć sztucz nych 
zbior ni ków wod nych na te re nie 
go spo dar stwa (np. oczka wod -
ne), a ist nie ją ce na le ży za bez -
pie czyć przed do stę pem dzi kie -
go ptac twa; 

☑ nie na le ży do kar miać dzi kie go 
ptac twa na te re nie go spo dar -
stwa (usu nąć karm ni ki); 

☑ je że li na te re nie go spo dar stwa 
znaj du ją się drze wa owo co we 
na le ży jak naj czę ściej usu wać 
opa dłe owo ce.

DODATKOWE ZALECENIA 
GŁÓWNEGO LEKARZA 

WETERYNARII

☑ kar mie nie i po je nie go łę bi 
w spo sób wy klu cza ją cy do stęp 
pta ków dzi kich; 

☑ prze cho wy wa nie pa szy w po -
miesz cze niach za mknię tych lub 
pod szczel nym przy kry ciem 
unie moż li wia ją cym kon takt 
z dzi kim ptac twem.

ZALECENIA DLA 
HODOWCÓW GOŁĘBI
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Złoty Medal Grupy MTP: 
nagroda i prestiż 
dla najlepszych 

ZŁOTY MEDAL Gru py MTP to naj -

bar dziej roz po zna wal na w Pol sce na -

gro da przy zna wa na za wy so ki po -

ziom in no wa cyj no ści pro duk tów 

i usług. Lau re atów z bran ży rol ni czej 

wy bie ra pre sti żo we gro no eks per -

tów. W kon kur sie na gra dza na jest 

in no wa cyj ność, po my sło wość i no -

wo cze sność. O Zło ty Me dal mo gą 

ubie gać się pro duk ty i usłu gi, któ re 

wy róż nia ją się na ryn ku dzię ki swo -

im wa lo rom ja ko ścio wym, tech no lo -

gicz nym i użyt ko wym. Ter min zgło -

szeń do Zło te go Me da lu Gru py MTP 

2023 mi ja 30 li sto pa da. Pod czas 

trwa nia Tar gów Po la gra Pre mie ry 

uczest ni cy wy da rze nia bę dą mo gli 

rów nież zo ba czyć pro duk ty i usłu gi, 

któ re otrzy ma ły Zło ty Me dal Gru py 

MTP 2022. 

Wydarzenie 
towarzyszące 
– Seminarium Uprawowe 

W pierw szy dzień Tar gów od bę dzie 

się se mi na rium upra wo we, któ re zo -

sta nie zor ga ni zo wa ne i prze pro wa -

dzo ne przez TOP AGRAR – Głów ny 

Pa tro nat Me dial ny.  

Podziemny parking PWK 
– zaparkuj bezpiecznie 
w centrum Poznania  

Pod czas trwa nia Tar gów POLAGRA 

PREMIERY do dys po zy cji uczest ni -

ków wy da rze nia bę dzie wie lo po zio -

mo wy pod ziem ny par king PWK na 

te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów 

Po znań skich. Obiekt li czy 650 miejsc 

par kin go wych i jest zlo ka li zo wa ny 

przy uli cy Gło gow skiej 11 – wjazd na 

par king znaj du je się tuż za bu dyn -

kiem Cen trum Tar go we go, na wy so -

ko ści dwor ca PKP, w miej scu po by -

łej re stau ra cji Ad ria.  

Dofinansowanie 
na przyjazd dla grup 
zorganizowanych 

Pla nu jesz przy jazd na Tar gi POLAGRA 

PREMIERY 2023 w szer szym to wa -

rzy stwie? Zbierz gru pę li czą cą mi ni -

mum 15 osób, zgłoś ją naj póź niej do 

5 stycz nia 2023 ro ku i sko rzy staj z do -

fi nan so wa nia na przy jazd, któ re wy -

no si 500 zł. Do dat ko wo bi le ty dla 

grup zor ga ni zo wa nych są BEZPŁATNE. 

     Wię cej in for ma cji moż na uzy skać 

u opie ku na zwie dza ją cych:  

 

GABRIELA WESOŁEK 
e-mail: gabriela.wesolek@grupamtp.pl 

Zobacz AGRO PREMIERY 
w Poznaniu 

Mię dzy na ro do we Tar gi Rol ni cze 

POLAGRA PREMIERY, ja ko pierw sze 

w no wym ro ku przed sta wia ją no wo -

ści na se zon 2023. Uczest ni cy Tar -

gów bę dą mie li moż li wość zo ba cze -

nia wie lu po zy cji asor ty men to wych 

z ka te go rii ma szyn, sprzę tu i na rzę -

dzi rol ni czych, na wo zów, na sion, środ -

ków ochro ny ro ślin, pasz czy do dat -

ków pa szo wych. Wy staw cy szy ku ją 

róż no rod ne sto iska, na któ rych dla 

Zwie dza ją cych pre zen to wa ne bę dą 

ab so lut ne AGRO PREMIERY. Eks po -

zy cję do peł nią przed sta wi cie le pra -

sy bran żo wej oraz naj waż niej szych 

w bran ży rol ni czej związ ków i sto -

wa rzy szeń.
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in formacja prasowa

Już w styczniu w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Rolnicze 

Polagra Premiery. Będzie to idealna okazja, aby na żywo, po raz 

pierwszy w Polsce zobaczyć nowości produktowe na sezon 2023 

i porównać ofertę różnych wystawców. Styczniowy termin wydarzenia 

to doskonały czas na to by zaprezentować rolnikom pomysły na nowe 

inwestycje.

AGRO PREMIERY 
rolnicze na sezon 2023

Więcej informacji na: 

www.polagra-premiery.pl
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W na stęp stwie dy rek ty wy z 1999 r. 

(dy rek ty wa Ra dy 1999/74/WE) pań -

stwa człon kow skie Unii Eu ro pej skiej 

prze szły na sys te my utrzy ma nia kur 

nio sek bar dziej zo rien to wa ne na do -

bro stan zwie rząt. W kra jach Eu ro py 

wschod niej i po łu dnio wej za czę to 

utrzy my wać pta ki w klat kach wzbo -

ga co nych w prze ci wień stwie do 

państw Eu ro py za chod niej i Skan dy -

na wii, gdzie wpro wa dza no głów nie 

chów bez klat ko wy. Wpro wa dze nie 

cho wu w klat kach wzbo ga co nych 

w no wej czę ści Unii Eu ro pej skiej by -

ło spo wo do wa ne przez od mien ną 

sy tu ację ryn ko wą, sta tus eko no micz -

ny państw, brak dłu go ter mi no wej wi -

zji roz wo ju prze my słu oraz in ne czyn -

ni ki jak słab sze na ci ski ze stro ny lo -

kal nych or ga ni za cji ochro ny praw 

zwie rząt. Pa trząc na eu ro pej ski ry -

nek pro duk cji jaj ku rzych, kra je moż -

na skla sy fi ko wać nie tyl ko we dług 

pro por cji wy pro du ko wa nych jaj z cho -

wu bez klat ko we go, ale też moż na je 

po dzie lić na te ze znacz nym eks por -

tem, im por tem lub sa mo wy star czal -

ne. Czę sto kra je o mniej szej pro duk -

cji jaj cha rak te ry zu ją się mniej szy mi 

go spo dar stwa mi utrzy mu ją cy mi mniej -

sze sta da oraz wyż szy mi lo kal ny mi 

wy ma ga nia mi w za rzą dza niu ni mi, co 

uła twia wdra ża nie sys te mów bez -

klat ko wych.  

     Kon su men ci eu ro pej scy nie są 

przy chyl ni dla klat ko we go cho wu 

kur nio sek. W wy ni ku na ci sków wy -

wie ra nych na sprze daw ców de ta -

licz nych jaj, w nie któ rych kra jach, 

np. Niem czech czy Da nii zmi ni ma li -

zo wa no sprze daż jaj z cho wu klat -

ko we go. W Niem czech 53% (1071) 

ferm utrzy my wa ło ku ry w sys te mach 

ściół ko wych, jed no - i wie lo po zio mo -

wych (wo lie ro wych). Oko ło 34% (684) 

go spo darstw po sia da ło sys te my cho -

wu na wol nym wy bie gu, a na stęp -

nie 25% (520) go spo darstw pro wa -

dzi ło eko lo gicz ną pro duk cję jaj. 

W 2020 r. mniej niż 4% (80) go spo -

darstw trzy ma ło ku ry nio ski we wzbo -

ga co nych klat kach i „Kle in grup pen -

hal tung” (klat ki ofe ru ją ce wię cej prze -

strze ni i wzbo ga ceń niż klat ki zgod -
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produkcja ja j

W celu wsparcia produkcji jaj w chowie bezklatkowym i poprawy 

dobrostanu ptaków, konsorcjum składające się z 7 międzynarodowych 

partnerów europejskich: Holandii, Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, 

Danii i Polski opracowało zestaw „najlepszych praktyk” utrzymania 

kur niosek w chowie bezklatkowym. Zestaw tych instrukcji powstał 

w ramach pilotażowego projektu Best Practice Hens (2021-2023) 

finansowanego przez Unię Europejską. Wypracowane rozwiązania to 

praktyczne wsparcie dla producentów, którzy planują lub są w trakcie 

procesu przejścia z utrzymywania ptaków w klatkach na wybrany 

system bezklatkowy.

Dobre praktyki 
utrzymania kur niosek 
w chowie bezklatkowym

Patryk Sztandarski, Joanna Marchewka

Ilustracja 1: Połączenie odpowiedniej ilości światła, dobrej ściółki oraz paszy 
może zredukować wydziobywanie piór i dobrze przygotować ptaki do fazy 
nieśności
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ne z obec ną le gi sla cją w UE). W Da -

nii ja ja eko lo gicz ne sta no wią 30,2% 

pro duk cji, te z cho wu z wol ne go wy -

bie gu 7,9%, ściół ko we 45,9%, a ja ja 

wy pro du ko wa ne przez ku ry utrzy -

my wa ne w klat kach sta no wią 15,8% 

pro duk cji. W tych kra jach pro duk cja 

jaj ewo lu owa ła w kie run ku cho wu 

bez klat ko we go. W in nych kra jach, 

jak w Pol sce czy Hisz pa nii z róż -

nych po wo dów pro ces ten nie miał 

miej sca i na dal do mi nu ją cym sys te -

mem pro duk cji są klat ki wzbo ga co -

ne (ok. 80% pro duk cji jaj). 

     Wpływ na do mi nu ją cy sys tem cho -

wu kur nio sek w da nym pań stwie ma 

też ro dzaj ryn ku zby tu jaj oraz ja ka 

część jaj pro du ko wa nych w da nym 

kra ju to ja ja sto ło we, a ja ka część 

jest wy ko rzy sty wa na do przy go to wa -

nia prze two rzo nych pro duk tów ja -

jecz nych. W kra jach, gdzie pro du ko -

wa ne są jaja sto ło we, szyb ciej wpro -

wa dzo no chów kur po za klat ka mi. 

Świe że ja ja są zwy kle sprze da wa ne 

w kra ju pro duk cji lub w kra jach są -

sied nich, pod czas gdy pro duk ty ja -

jecz ne (zwłasz cza płyn ne pro duk ty 

ja jecz ne) są sprze da wa ne na więk -

sze od le gło ści. Su szo ne pro duk ty ja -

jecz ne sprze da wa ne są na ryn ku 

świa to wym. Kie dy ja ja tra fia ją do prze -

twór stwa wy ma ga nia do ty czą ce sys -

te mu pro duk cji mo gą być niż sze niż 

wo bec jaj sto ło wych, nie ste ty z mniej -

szym na ci skiem na bez pie czeń stwo 

żyw no ści. W przy szło ści moż na się 

spo dzie wać, że rów nież ja ja z cho wu 

bez klat ko we go ( ja ja ściół ko we lub 

z wol ne go wy bie gu) bę dą prze twa -

rza ne na pro duk ty ja jecz ne.  

     Choć klat ki wzbo ga co ne są uwa -

ża ne za zna czą cy krok na przód w za -

kre sie po pra wy do bro sta nu zwie rząt, 

w sys te mach cho wu bez klat ko we go 

ku ry ma ją du żo więk szą swo bo dę 

po ru sza nia się i wy ka zy wa nia za cho -

wań na tu ral nych dla te go ga tun ku. 

Za tem w teo rii przej ście w 100% na 

pro duk cję jaj z cho wu bez klat ko we -

go ozna cza ło by znacz ną po pra wę 

do bro sta nu kur nio sek, pod wa run -

kiem jed nak po praw ne go za rzą dza -

nia sta dem oraz kon tro li czy pre wen -

cji ka ni ba li zmu i agre sji w sta dach 

tych pta ków. Po praw ne za rzą dza nie 

sta dem już od okre su wy cho wu jest 

szcze gól nie istot ne w przy pad ku 

utrzy ma nia pta ków z ca łym dzio bem.  

     Po mi mo zwięk szo nych na kła dów 

pra cy, ko niecz no ści kon tro li sta da 

oraz po ten cjal nie niż szej wy daj no -

ści pro duk cyj nej pta ków, kosz ty te 

po win ny zo stać zre kom pen so wa ne 

wyż szy mi ce na mi sku pu. Je śli po pyt 

się nie zmie ni moż na ocze ki wać, że 

stwo rzo na zo sta nie war tość do da na 

w sek to rze, co po ten cjal nie po pra wi 

sy tu ację eko no micz ną pro du cen tów. 

W kra jach Eu ro py za chod niej wy li -

czo no, że ku ry nio ski utrzy my wa ne 

w sys te mach wol no wy bie go wych 

Naszym Klientom i Partnerom 
dziękujemy za współpracę, 

wszystkim Hodowcom życzymy 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w Nowym Roku.
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i eko lo gicz nych ge ne ro wa -

ły naj wyż sze ogól ne do -

cho dy go spo darstw rol -

nych w po rów na niu z in -

ny mi sys te ma mi cho wu. 

     By zmia na sys te mu 

utrzy ma nia kur nio sek mo -

gła mieć miej sce, wy ma -

ga na jest uważ na ana li za 

moż li wo ści ryn ko wych 

w da nym pań stwie by 

utrzy mać opła cal ność pro -

duk cji, ale też przy go to -

wa nie pla nów za rzą dza nia 

sta da mi dla okre su od cho -

wu, jak i pro duk cji w no wy 

spo sób. Po nad to na le ży 

wziąć pod uwa gę in ne 

aspek ty, ta kie jak ochro na 

śro do wi ska i lo kal nych spo -

łecz no ści. By wes przeć ten 

pro ces, w opar ciu o li te ra -

tu rę na uko wą oraz do -

świad cze nia z po szcze gól -

nych państw, gdzie pro ces 

zmia ny cho wu z klat ko we -

go na bez klat ko wy miał już miej sce, 

w pro jek cie unij nym, któ re go Pol ska 

jest part ne rem o na zwie „Best Prac -

ti ce Hens” sfor mu ło wa no do bre prak -

ty ki, czy li in struk cje za rzą dza nia sta -

dem kur nio sek w sys te mie cho wu 

bez klat ko we go. In struk cje te są po -

dzie lo ne na naj lep sze prak ty ki w za -

kre sie od cho wu mło dych kur (0-17 

tyg.) i naj lep sze prak ty ki w fa zie nie -

śno ści (od 17. tyg.). Są one też po -

dzie lo ne na prak ty ki, któ re ma ją za -

sto so wa nie do wszyst kich sys te mów, 

a na stęp nie kon kret ne naj lep sze prak -

ty ki dla sys te mów ściół ko wych, wo -

lie ro wych, wol no wy bie go wych i eko -

lo gicz nych. Po ni żej opi sa no in struk -

cje i wska zów ki po pra wy za rzą dza -

nia uni wer sal ne dla wszyst kich sys -

te mów utrzy ma nia kur w cho wie bez -

klat ko wym, z po dzia łem na okres 

od cho wu i nie śno ści.  

Praktyczne instrukcje 
utrzymania kur 
w okresie odchowu 
Utrzy my wa nie mniej sze go za gęsz -

cze nia pta ków w sta dzie to mniej -

sze ry zy ko za cho wań nie po żą da nych 

ty pu agre sja i ka ni ba lizm. Za le ca się 

roz wa żyć ogra ni cze nie ob sa dy pta -

ków pod czas od cho wu – ze wzglę -

du na brak prze pi sów do -

ty czą cych od cho wu mło -

dych kur, ich gę stość ob -

sa dy moż na re gu lo wać. My 

za le ca my dla kur ras bia -

łych: od 10 do 15 szt./m2, 

a dla kur ras brą zo wych: 

od 9 do 13 szt./m2.  

      Na le ży za pew nić pta -

kom wy star cza ją cą ilość 

miej sca na grzę dzie, miej -

sca przy karm ni ku i po idle. 

Na le ży uwzględ nić, że pod 

ko niec od cho wu cia ło pta -

ka mie rzy 13-14 cm sze ro -

ko ści, a w 8 ty go dniu ży -

cia to 70-80% je go mak -

sy mal nej sze ro ko ści. Wy -

star cza ją cy do stęp do pa -

szy i wo dy oraz grzę dy na -

le ży za pew nić pta kom 

w róż nych czę ściach bu -

dyn ku. Do dat ko wo mło de 

ku ry prze zna czo ne na dal -

szym eta pie do utrzy ma -

nia w sys te mach wie lo po -

zio mo wych wy ma ga ją wzbo ga ce nia 

śro do wi ska w cza sie od cho wu, ta -

kie go jak ram py, co zwięk szy ich 

zdol ność po ru sza nia się mię dzy po -

zio ma mi w trak cie okre su pro duk cji. 

     Ro dzaj świa tła pod czas od cho -

wu mu si być do pa so wa ny do ro dza -

ju świa tła pod czas okre su nie śno -

ści. Kur czę ta od cho wy wa ne w sys -
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Ilustracja 2: Śrutowana pasza dla kurcząt
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te mach wol no wy bie go wych i eko lo -

gicz nych lub w sys te mach pro duk cji 

w po miesz cze niach za pew nia ją cych 

świa tło dzien ne po win ny mieć do stęp 

do świa tła na tu ral ne go pod czas od -

cho wu. 

     Pra wi dło we wdra ża nie pro gra mów 

szcze pień w ce lu za po bie ga nia cho -

ro bom i stra tom z po wo du wi ru so -

wych cho rób ukła du od de cho we go 

pta ków, jak IBV (wi rus za kaź ne go za -

pa le nia oskrze li), NDV (wi rus cho ro by 

New ca stle) i ILTV (wi rus za kaź ne go 

za pa le nia krta ni i tcha wi cy) – od stęp 

co naj mniej 2 ty go dni mię dzy szcze -

pie nia mi po zwa la roz wi nąć opty mal -

ną od por ność. 

     Od po wied ni do bór ro dza ju kur pod 

wzglę dem ich ge ne ty ki dla sys te mu 

bez klat ko we go jest waż ny. Aby uzy -

skać wy so ki po ziom do bro sta nu kur 

nio sek, na le ży ho do wać li nie ge ne -

tycz ne wy se lek cjo no wa ne dla sys te -

mów al ter na tyw nych, w prze ci wień -

stwie do tych prze zna czo nych do tra -

dy cyj ne go cho wu w klat kach, rów nież 

wzbo ga co nych. 

     W mia rę moż li wo ści na le ży ogra ni -

czyć przy ci na nie dzio bów. Sys te my 

cho wu po win ny za pew niać sta ły do -

stęp do ściół ki, np. tro cin, sło my czy 

ściół ki przy go to wa nej spe cjal nie dla 

da ne go sys te mu cho wu. Za miast paszy 
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Ilustracja 3: Przykład owalnej żerdzi

Ilustracja 4: Sys tem z na skocz nia mi
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gra nu lo wa nej na le ży po da wać 

pa szę w po sta ci ze śru to wa nej. 

     Na le ży roz wa żyć po da wa -

nie pa szy prze zna czo nej dla 

okre su od cho wu o ob ni żo nej 

war to ści ener ge tycz nej, tak by 

zwięk szyć czę sto tli wość i dłu -

gość po sił ków, co zo sta ło udo -

wod nio ne ja ko czyn nik zmniej -

sza ją cy ry zy ko wy dzio by wa -

nia piór. Mło de ku ry kar mio ne 

pa szą roz cień czo ną o 15% wy -

ka zy wa ły mniej sze uszko dze -

nia upie rze nia w po rów na niu 

z pta ka mi kar mio ny mi die tą 

roz cień czo ną o 7,5% i die tą 

stan dar do wą. 

     Ele men ty wy po sa że nia kur -

ni ka pod czas od cho wu pta -

ków po win ny być jak naj bar -

dziej zbli żo ne do póź niej sze -

go sys te mu utrzy ma nia dla kur 

nio sek  

Praktyczne 
instrukcje utrzymania 
kur w okresie nieśności

 

Na le ży pa mię tać o za pew nie niu wy -

star cza ją cej ilo ści miej sca na grzę -

dach oraz od po wied nim ty pie grzę -

dy, by za chę cić pta ki do ich bez -

piecz ne go użyt ko wa nia. Ze wzglę -

du na pre dys po zy cje no wych li nii 

pta ków do ni skie go zmi ne ra li zo wa -

nia ko ści, bra ku umie jęt no ści lą do -

wa nia, pre dys po zy cji do ko li zji i upad -

ków, pod wyż szo ne jest ry zy ko uszko -

dzeń i zła mań ko ści u tych pta ków. 

W prak ty ce na le ży prze wi dzieć, że 

np. brą zo we nio ski zaj mu ją oko ło 

15 cm na grzę dzie, a ma sa cia ła nie 

jest od po wied nim wskaź ni kiem sze -

ro ko ści cia ła kur.  

     Za pew nie nie ramp uła twi pta kom 

po ru sza nie się po kon struk cji za in -

sta lo wa nej w bu dyn ku. W ko mer cyj -

nie do stęp nych sys te mach jed no - 

i wie lo po zio mo wych do da nie peł nej 

ram py o od po wied niej nie śli skiej po -

wierzch ni na pierw szym po zio mie 

uła twia ło ku rom zej ście na ob szar 

po kry ty ściół ką. W sys te mach bez 

ramp lub z ram pa mi rusz to wy mi pta -

ki wy ka zy wa ły wię cej ak tyw no ści 

w miej scu na ram pie, pod czas pró by 

zej ścia na ściół kę, co sy gna li zu je 

trud no ści w ko rzy sta niu z te go ro -

dza ju kon struk cji. 

     Ku ry po win ny mieć za pew nio ne 

za bu do wa ne gniaz da z kla pa mi za -

sła nia ją cy mi wej ście. Ku ry pre fe ru ją 

gniaz da ze ściół ką we wnątrz. Nie -

chęt nie wy bie ra ją gniaz da np. 

z pla sti ko wą pod ło gą. Na to -

miast ku ry chęt niej wy bio rą 

za bu do wa ne gniaz do bez 

ściół ki od nie za bu do wa ne go 

gniaz da ze ściół ką.  

      Waż ne jest za pew nie nie 

pta kom do stę pu do ściół ki, 

co za po bie ga pro ble mo wi wy -

dzio by wa nia piór. Pod wyż szo -

na czę stość wy stę po wa nia 

wy dzio by wa nia piór in nym 

pta kom wy stę pu je głów nie 

wraz ze wzro stem wie ku 

w sta dzie, w sys te mach pod -

łóg rusz to wych bez ściół ki 

i bez do stę pu do wzbo ga ceń 

śro do wi ska.  

      Wy ja da nie przez pta ki piór 

ze ściół ki mo że być sy gna łem 

ostrze gaw czym przed wy bu -

chem epi de mii wy dzio by wa -

nia piór. Zja da nie piór wy stę -

pu je za rów no w ko mer cyj nych 

sys te mach klat ko wych, jak 

i w sys te mach al ter na tyw nych. Zo sta -

ła udo wod nio na po zy tyw na ko re la -

cja po mię dzy zja da niem piór przez 

pta ki, a licz bą uszko dzo nych piór zna -

le zio nych na pod ło dze, ale nie ze sta -

nem upie rze nia kur. Po stę po wa nie 

ma ją ce na ce lu zmi ni ma li zo wa nie wy -

dzio by wa nia piór po ma ga ogra ni czyć 

stra ty eko no micz ne pro du cen tów.  

     Sys te my cho wu jed no po zio mo -

we stwa rza ją mniej sze ry zy ko uszko -

dze nia ko ści stęp ki w po rów na niu 

z sys te ma mi wie lo po zio mo wy mi.  
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Ilustracja 5: A – Złe wykorzystanie przestrzeni w kurniku – ptaki gromadzą 
się na ściółce, B – Dobre wykorzystanie przestrzeni w kurniku – równomierne 
rozprzestrzenienie ptaków na różnych poziomach konstrukcji

Zamów już dziś pisklęta brojlerowskie 

Ross 308 
z uznanych stad rodzicielskich z pełnym 
programem szczepień profilaktycznych. 

 
Skorzystaj z oferty dzwoniąc  

pod numer 501 215 633 
 

www.drobexagro.pl
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Szczegółowe instrukcje poprawy zarządzania stadami 

dla poszczególnych systemów chowu bezklatkowego, 

np. ściółkowego, wolierowego, wolnowybiegowego 

i ekologicznego oraz analizy ekonomiczne i przykłady 

funkcjonowania systemów alternatywnych w innych państwach 

europejskich zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym 

projektu Best Practice Hens. Spotkanie odbędzie się 15 marca 

2023 roku w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt 

Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu k/Warszawy od godz. 10.00

W PROGRAMIE WYDARZENIA: 

10:00 rozpoczęcia spotkania – powitanie przez ■

organizatorów 

Wyniki ankiet przeprowadzonej wśród Polskich ■

producentów jaj w 2021 r. na temat systemów chowu, 

zarządzania stadem i zdrowia oraz dobrostanu ptaków. 

Zarządzanie w bezklatkowych systemach chowu: ■

kontrola stada, zarządzanie zdrowiem, narzędzia oceny  

Projektowanie bezklatkowego systemu chowu ■

– aspekty praktyczne 

Prezentacja najlepszych praktyk dla kurcząt i kur niosek ■

w systemach bezklatkowych (Prof. Bas Rodenburg, 

Uniwersytet w Utrechcie, Holandia) 

Dyskusja ■

11:30-12:00 przerwa kawowa z darmowym ■

poczęstunkiem 

Prezentacja ekonomicznych aspektów przejścia ■

z klatkowych systemów chowu kur niosek na systemy 

chowu bezklatkowe (Peter Van Horne, Wageningen 

University, Holandia)  

Dyskusja ■

14:30 zakończenie spotkania■

Rejestracja na wydarzenie 
informacyjne projektu  

Best Practice Hens 15. marca 2023 r. 

(konieczna w celu wzięcia udziału 

w wydarzeniu):

https://ec.europa. eu/eusurvey/runner/ 
9602b668-2a1f-7a19-e285-65468de09592

Udział w wydarzeniu jest 

BEZPŁATNY, a uczestnicy będą 

mieli okazję spotkać się 

i porozmawiać z przedstawicielami 

Komisji Europejskiej, doradcami 

rolnymi ambasad państw 

uczestniczących w projekcie, 

naukowcami z Polski, Holandii, 

Hiszpanii oraz Niemiec. 

Za chę ca my też do za po zna nia się z licz ny mi i bez płat ny mi ma -

te ria ła mi, któ re przy go to wa no w ra mach pro jek tu Best Prac ti -

ce Hens. Są one do stęp ne na stro nie pro jek tu, któ ra jest na 

bie żą co jest ak tu ali zo wa na. 

Zbiór instrukcji dotyczących poszczególnych dobrych praktyk 

w utrzymaniu kur niosek w chowie bezklatkowym: 

https://bestpracticehens.eu/pl/materialy 

Strona www projektu Best Practice Hens: 

https://bestpracticehen.eu/pl

Tabela 1: Liczba kur niosek według metody chowu (maksymalna wydajność) zgodnie z powiadomieniami 
na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185, art. 12 (b) – Załącznik III. 9
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     We wszyst kich sys te mach cho -

wu bez klat ko we go ko niecz ne jest 

mo ni to ro wa nie i zwal cza nie roz to -

czy. In wa zje ek to pa so ży ta Der ma -

nys sus gal li nae (czer wo ne go roz to -

cza dro biu) mo że po wo do wać ane -

mię, nie po kój i stres u kur, spa dek 

pro duk cji jaj lub dzia łać ja ko wek -

tor in nych pa to ge nów. W cią gu dnia 

roz to cza te zwy kle ob ni ża ją ak tyw -

ność (np. bud kach lę go wych, grzę -

dach, karm ni kach), a w no cy ata ku -

ją pta ki wpły wa jąc na ja kość ich wy -

po czyn ku. 

     Za le ca się ukie run ko wa ne le cze -

nie za ka żeń gli sta mi Asca ri dia gal li 

lub He te ra kis gal li na rum, któ re są 

po wszech ne u kur nio sek trzy ma -

nych w sys te mach bez klat ko wych. 

W po rów na niu z kon wen cjo nal nym 

od ro ba cza niem po je dyn czą daw ką, 

ukie run ko wa ne le cze nie zmniej szy -

ło za nie czysz cze nie śro do wi ska ja -

ja mi pa so ży tów, co skut ko wa ło 

zmniej sze niem pre sji in fek cyj nej 

i zmniej sze niem licz by pa so ży tów. 

     Na le ży opra co wać opty mal ny pro -

to kół zoo hi gie nicz ny, aby zmniej szyć 

ry zy ko wy stą pie nia ró ży cy (zwłasz -

cza w sta dach cho wa nych na wol -

nym wy bie gu), któ re wią że się ze 

zwięk szo ną śmier tel no ścią i spad -

kiem pro duk cji jaj. 

     Do stęp do wol ne go wy bie gu ma 

wpływ na po pra wę ja ko ści upie rze -

nia, ale mo że po wo do wać za gro że -

nia dla zdro wia kur. W sys te mach 

bez do stę pu do wy bie gów ze wnętrz -

nych ob ser wo wa no gor szą ja kość 

upie rze nia, ale mniej szą licz bę ni cie -

ni i ta siem ców w po rów na niu z sys -

te ma mi z do stę pem do wol ne go wy -

bie gu. Po nad to u kur z sys te mów 

wo lie ro wych ob ser wo wa no częst sze 

wy stę po wa nie uszko dzeń ko ści stęp -

ki oraz uszko dzeń opu szek łap. Po -

nad to pod czas se zo nu zi mo we go 

ob ser wu je się po gor sze nie ja ko ści 

piór i skó ry we wszyst kich sys te mach 

utrzy ma nia bez klat ko we go. ■

SUSZARNIE do zbóż, kukurydzy, roślin  

oleistych i bobowatych; pracujące w systemie  

porcjowym, obiegowym lub przepływowym  

(ciągłym). Modele o wydajności do 200 t/h. 

Stacjonarne i przewoźne, wykonane z blachy  

stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. 

Oszczędne, niezawodne, proste w obsłudze, 

z możliwością modułowej rozbudowy. 

SILOSY o pojemności do 25.000 m³ 

PRZENOŚNIKI DO TRANSPORTU  

kubełkowe, ślimakowe, pneumatyczne, 

redlery i przenośniki taśmowe. 

CZYSZCZALNIE DO ZIARNA 

URZĄDZENIA DO MIELENIA 
I MIESZANIA PASZ sterowane 

komputerowo. 

SYSTEMY STEROWANIA  
AUTOMATYCZNEGO oparte na PLC  

z pełną wizualizacją na komputerze PC.

RIELA POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Energetyków 36 

84-250 Czymanowo 

tel. 58 675 49 40, fax 58 675 49 50 

e-mail: info@riela.pl

FILIA WROCŁAW 

ul. Topolowa 45 

55-114 Szewce 

tel. 602 600 926

www.riela.pl
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Ist nie je po trze ba pod ję cia dzia łań 

ma ją cych na ce lu zmniej sze nie za -

gro żeń dla śro do wi ska na tu ral ne go. 

W ostat nich la tach ob ser wu je się 

wzrost za in te re so wa nia, ja ko ścią po -

wie trza. Jak wy ni ka bo wiem z ze -

sta wień bi lan so wych po wie trze at -

mos fe rycz ne jest kom po nen tem śro -

do wi ska, do któ re go od wie lu lat 

wpro wa dza się co raz wię cej róż no -

rod nych za nie czysz czeń, wpły wa ją -

cych na po wsta wa nie za gro żeń, bę -

dą cych zna mien nym prze ja wem 

współ cze snej cy wi li za cji. Cał ko wi ta 

emi sja głów nych za nie czysz czeń po -

wie trza w Pol sce na le ży do naj wyż -

szych spo śród UE. Da ne sta ty stycz -

ne z ostat nich lat wska zu ją na nie -

znacz ną ten den cję spad ko wą ze 

szcze gól nie uciąż li wych dzia łów. Jed -

nym z głów nych źró deł obok prze -

my słu, trans por tu i od pa dów ko mu -

nal nych jest rol nic two, a szcze gól -

nie pro duk cja zwie rzę ca. 

     Za ry so wu je się wy raź na ten den -

cja wpro wa dza ją ca in ną fi lo zo fię roz -

wo ju spo łecz ne go, rów nież w od nie -

sie niu do rol nic twa. Prze ja wem te go 

jest cho ciaż by zmia na nie któ rych 

ustaw w ce lu prze ciw dzia ła nia prze -

stęp czo ści śro do wi sko wej z dnia 

22 lip ca 2022 r. No we po dej ście wy -

róż nia się więk szą niż do tych czas 

tro ską o przy szły stan śro do wi ska 

na tu ral ne go. Śro do wi sko we pro ble -

my zwią za ne z użyt ko wa niem zwie -

rząt go spo dar skich do ty czą nie tyl ko 

za go spo da ro wa nia płyn nych i sta -

łych od cho dów, lecz od no szą się do 

ta kich za gro żeń, jak uwal nia nie ga -

zo wych za nie czysz czeń, zwłasz cza 

amo nia ku do at mos fe ry. Prak tycz nie 

90% emi to wa ne go amo nia ku po cho -

dzi z rol nic twa. Sza cu je się, że w Pol -

sce rocz na emi sja amo nia ku od zwie -

rząt go spo dar skich wy no si od 2 do 

4 mln ton. Wśród zwie rząt go spo dar -

skich naj więk sza pro duk cja amo nia -

ku ma miej sce na fer mach dro biu 

i trzo dy chlew nej. Ja kość po wie trza 

nie po zo sta je obo jęt na dla sa mych 

zwie rząt i bez po śred nio prze kła da 

się na ich zdro wie, a tym sa mym na 

wskaź ni ki pro duk cyj no ści i roz ro du, 

co ma do dat ko wy wy miar eko no micz -

ny. Spra wą ob li ga to ryj ną jest rów nież 

za pew nie nie do bro sta nu zwie rząt, 

czy li za cho wa nie peł ne go zdro wia 
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środowisko

Konieczność ochrony środowiska naturalnego, wymusza podjęcie 

działań ograniczających negatywny wpływ ferm na otoczenie. Powstaje 

coraz więcej różnych regulacji prawnych w postaci ustaw, rozporządzeń 

i przepisów związanych z ochroną środowiska, uwzględniających 

także aspekty produkcji zwierzęcej. Nowo uruchomione procesy 

produkcji rolniczej muszą uwzględniać założenia ochrony środowiska, 

ujęte w dyrektywach Unii Europejskiej. Zakładają one redukcję 

i neutralizację odpadów oraz innych zagrożeń ekologicznych u źródła 

powstawania.

Neutralizacja amoniaku 
z pomiotu drobiowego

Łukasz Wlazło, Bożena Nowakowicz-Dębek 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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psy chicz ne go i fi zycz ne go, gdzie zwie rzę po zo sta je w har -

mo nii ze swo im oto cze niem. Pod sta wo wym ak tem praw -

nym do ty czą cym ochro ny śro do wi ska w Pol sce jest usta wa 

z dnia 27 kwiet nia 2001 r. „Pra wo ochro ny śro do wi ska”, któ -

ra za wie ra istot ne ure gu lo wa nia w za kre sie ochro ny po wie -

trza. Roz po rzą dze niem wy ko naw czym do tej usta wy jest 

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 10 wrze śnia 2019 r. 

(ze zm.) w spra wie przed się wzięć mo gą cych zna czą co od -

dzia ły wać na śro do wi sko.  

     Produkcja zwierzęca wią że się z uwal nia niem do po wie -

trza pod czas cho wu ok. 164 róż nych sub stan cji, szcze gól -

nie wie lu kwa sów or ga nicz nych, amo nia ku i fe no li, któ re 

po bu dza jąc ko mór ki na błon ka wę cho we go po wo du ją nie -

przy jem ne wra że nia wę cho we. Głów ną ce chą po wie trza 

usu wa ne go z bu dyn ków in wen tar skich jest ich du ża uciąż -

li wość za pa cho wa, prze ja wia ją ca się w po sta ci do le gli wo -

ści ta kich jak: nie droż ny, ciek ną cy nos, pie ką ce i łza wią ce 

oczy, bó le gło wy, nie droż no ści gór nych dróg od de cho wych 

(Ko ło dziej czyk i in. 2011). 

     Skład che micz ny po wie trza w fer mach róż ni się od skła -

du po wie trza at mos fe rycz ne go, za wie ra, bo wiem kil ka krot -

nie wię cej di tlen ku wę gla (CO2), amo nia ku (NH3) i siar ko wo -

do ru (H2S). Do pusz czal ne stę że nia tych ga zów wy no szą: 

dla CO2 – 0,25% ob ję to ści po wie trza, dla NH3 – 0,0026%, 

dla H2S – 0,001%. (Dz. U. z dnia 25 wrze śnia 2003 r.). 

     W 1988 ro ku Pol ska ra ty fi ko wa ła pro to kół w spra wie 

dłu go fa lo we go fi nan so wa nia wspól ne go pro gra mu mo ni -

to rin gu i oce ny prze no sze nia za nie czysz czeń po wie trza 

na da le kie od le gło ści w Eu ro pie – EMEP. Zo bo wią zy wał 

on nasz kraj do ogra ni cze nia emi sji amo nia ku (NH3) o 8%. 

Ko mi sja Ochro ny Śro do wi ska na tu ral ne go Par la men tu Eu -

ro pej skie go stwier dzi ła, że głów nym źró dłem za nie czysz -

czeń po wie trza NH3 jest rol nic two, głów nie sek tor pro -

duk cji zwie rzę cej. Gaz ten jest pro duk tem roz kła du biał -

ka, mocz ni ka, ami dów i kwa su mo czo we go. Re ak cja or -

ga ni zmu na amo niak jest uza leż nio na od je go stę że nia 

i cza su dzia ła nia. Ostra woń amo nia ku dzia ła ostrze gaw -

czo, chro niąc przed tok sycz nym stę że niem. Jed nak zmniej -

sze nie wraż li wo ści na za pach amo nia ku wy stę pu je do syć 

szyb ko, na wet przy ma łych stę że niach, gdyż gaz ten działa 
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Tab. 1. Współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych 
zwierząt gospodarskich na DJP

Rodzaj zwierząt
Współczynnik przeliczania sztuk 

rzeczywistych na DJP

Kury, kaczki 0,004

Gęsi 0,008

Indyki 0,024

Strusie 0,2
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po ra ża ją co na za koń cze nia ner wów wę cho wych. Amo -

niak w po miesz cze niach in wen tar skich po wsta je z roz -

kła du ka łu, mo czu, resz tek pa szy, przy czym roz kład 

ten prze bie ga en zy ma tycz nie lub przy udzia le bak te rii 

bez tle no wych, za le ży to, bo wiem od for my che micz nej 

azo tu. U prze żu wa czy i trzo dy chlew nej azot jest wy da -

la ny z mo czem w for mie mocz ni ka, któ ry roz kła da się 

do amo nia ku w pro ce sie en zy ma tycz nym. Na stęp nie 

w za leż no ści od od czy nu gle by prze cho dzi ja ko ga zo -

wy amo niak do at mos fe ry lub pod le ga prze mia nie w bar -

dzo mo bil ne azo ta ny. Azot za war ty w ka le zwią za ny 

jest w 80-90% w po łą cze niach or ga nicz nych, któ re pod -

le ga ją mi ne ra li za cji z udzia łem bak te rii bez tle no wych. 

U dro biu (grze bią ce go i wod ne go) azot wy stę pu je w po -

mio cie w for mie kwa su mo czo we go, któ re go roz kład 

do amo nia ku na stę pu je przy udzia le licz nych mi kro or -

ga ni zmów. Głów ną ro lę w tych pro ce sach od gry wa ją 

bak te rie tle no we, któ re wy twa rza ją en zy my (m.in. ury -

ka zę i ure azę) po trzeb ne do te go ty pu re ak cji. Stę że nie 

amo nia ku wzra sta w po miesz cze niach wraz ze wzro -

stem tem pe ra tu ry i wil got no ści po wie trza, a in ten syw -

ność wy twa rza nia amo nia ku za le ży m.in. od ro dza ju 

ściół ki i jej wła ści wo ści fi zy ko che micz nych (tem pe ra tu -

ra, wil got ność i od czyn – pH) oraz od kon cen tra cji 

związ ków azo to wych w od cho dach. Naj więk sze stę że -

nie amo nia ku wy stę pu je w stre fie prze by wa nia zwie -

rząt. Nad mier ne stę że nie amo nia ku w po miesz cze niach 

zwią za ne jest rów nież ze spraw no ścią dzia ła nia wen ty -

la cji oraz z ob sa dą zwie rząt. W bu dyn kach ścio ło wych 

w okre sie la ta przy nie do sta tecz nej wen ty la cji stę że nie 

amo nia ku w stre fie nad ścio ło wej mo że kształ to wać się 

na po zio mie 40-60 ppm. W gór nej war stwie ściół ki na 

głę bo ko ści 3-5 cm stę że nie amo nia ku mo że wy no sić 

aż 600-1000 ppm. Mak sy mal ny do pusz czal ny po ziom 

amo nia ku w bu dyn kach dla zwie rząt go spo dar skich zo -

stał okre ślo ny przez Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic -

twa i Roz wo ju Wsi z dnia 15 lu te go 2010 r. w spra wie 

wy ma gań i spo so bu po stę po wa nia przy utrzy my wa niu 

ga tun ków zwie rząt go spo dar skich, dla któ rych nor my 

ochro ny zo sta ły okre ślo ne w prze pi sach Unii Eu ro pej -

skiej (Dz. U. 2010 nr 56 poz. 344; D z. U. 2011 nr 282 

poz. 1652) na po zio mie 20 ppm.  

     Amo niak (NH3) jest tok sycz ny za rów no dla zwie rząt, 

jak i lu dzi, po nad to ne ga tyw nie od dzia łu je na śro do wi -

sko nie tyl ko w bez po śred nim oto cze niu bu dyn ków in -

wen tar skich, ale rów nież na ob sza rach le śnych i użyt -

kach zie lo nych. Gaz ten roz prze strze nia ny z po wie trzem 

mo że za kłó cać obieg azo tu w przy ro dzie. Do sta jąc się 

do gle by wraz z opa da mi at mos fe rycz ny mi, sprzy ja wy -

stę po wa niu za bu rzeń w go spo dar ce azo tem na te re -

nach użyt ko wa nych rol ni czo, jak rów nież na ob sza rach 

chro nio nych. Nad miar azo tu pro wa dzi do nie od wra cal -

nych zmian w eko sys te mach, po le ga ją cych na wy pie ra -

niu ro ślin no ści gleb ubo gich przez ga tun ki bar dziej azo -

to lub ne. Glo bal na emi sja amo nia ku w świe cie sza co wa -

na jest na oko ło 62 mln ton rocz nie, z cze go oko ło 42% 

po cho dzi z pro duk cji zwie rzę cej. W kra jach eu ro pej skich 

emi sja sza co wa na jest na 8 mln ton, w tym oko ło 72% 

z pro duk cji zwie rzę cej. Do emi sji amo nia ku w pro duk cji 

zwie rzę cej do cho dzi na wszyst kich jej eta pach, po cząw -

szy od utrzy ma nia zwie rząt ra zem z ich od cho da mi w bu -

dyn kach, po przez prze cho wy wa nie od cho dów na ze -

wnątrz bu dyn ku do na wo że nia włącz nie.  

     Ko niecz ność ogra ni cze nia pro duk cji amo nia ku przez 

zwie rzę ta i zmniej sze nia je go emi sji do śro do wi ska wy ni -

ka nie tyl ko z prze sła nek tok sy ko lo gicz nych (gaz tru ją cy) 

i eko lo gicz nych (za gro że nia śro do wi sko we), lecz tak że 

praw nych. Pod sta wo wą me to dą ogra ni cza nia ry zy ka za -

nie czysz czeń azo ta na mi ze źró deł rol ni czych jest za -

pew nie nie prze strze ga nia przez rol ni ków za sad Ko dek -

su Do brej Prak ty ki Rol ni czej. Dy rek ty wa ta wpro wa dzi ła 

m. in. ogra ni cze nie daw ki azo tu or ga nicz ne go do 170 kg 

N/ha użyt ków rol nych, ob li czo ne go na pod sta wie ilo ści 

ob sa dy zwie rząt. Na stęp ną dy rek ty wą, któ ra po stu lo wa -
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ła ogra ni cze nie emi sji, nie tyl ko amo -

nia ku, by ła Dy rek ty wa 96/61/WE 

w spra wie zin te gro wa ne go za po -

bie ga nia i ogra ni cza nia za nie czysz -

czeń, zwa na po pu lar nie Dy rek ty wą 

IPPC (In te gra ted Pol lu tion Pre ven -

tion and Con trol), (IPPC 1996). 

Od 2019 ro ku do chwi li obec nej klu -

czo wym do ku men tem w za kre sie 

ogra ni cza nia emi sji amo nia ku jest 

Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie -

go i Ra dy 2016/2284 z dnia 14 grud -

nia 2016 r. w spra wie re duk cji kra jo -

wych emi sji nie któ rych ro dza jów za -

nie czysz czeń at mos fe rycz nych, zwa -

na dy rek ty wą NEC. Dy rek ty wa NEC 

usta na wia zo bo wią za nia dla państw 

UE w za kre sie re duk cji emi sji an tro -

po ge nicz nych za nie czysz czeń do 

at mos fe ry: dwu tlen ku siar ki (SO2), 

tlen ków azo tu (NOX), nie me ta no -

wych lot nych związ ków or ga nicz -

nych (NMLZO), amo nia ku (NH3) i py -

łu drob ne go (PM2,5), a tak że za -

wie ra m.in. wy móg spo rzą dza nia, 

przyj mo wa nia i wdra ża nia kra jo wych 

pro gra mów ogra ni cza nia za nie czysz -

cze nia po wie trza oraz mo ni to ro wa -

nia emi sji tych za nie czysz czeń i ich 

skut ków. Zo bo wią za nia Pol ski w za -

kre sie re duk cji emi sji od no szą się 

do dwóch okre sów, któ re obej mu ją 

la ta: od 2020 do 2029 ro ku oraz 

od 2030 ro ku. Zo bo wią za nia re duk -

cyj ne usta la się po przez od nie sie -

nie do emi sji w ro ku re fe ren cyj nym 

2005. W przy pad ku amo nia ku (NH3) 

wy no szą one 1% każ de go ro ku w la -

tach 2020-2029 oraz 17% każ de go 

ro ku po cząw szy od 2030 r. Zgod -

nie z za ło że nia mi dy rek ty wy NEC, 

głów ny mi na rzę dzia mi sku tecz ne -

go ogra ni cza nia emi sji amo nia ku 

z rol nic twa są środ ki i stra te gie za -

war te w Kra jo wym pro gra mie ogra -

ni cza nia za nie czysz cze nia po wie -

trza, jak rów nież sto so wa nie się rol -

ni ków do do bro wol nych za sad za -

war tych w kra jo wym Ko dek sie do -

brej prak ty ki rol ni czej w za kre sie 

ogra ni cza nia emi sji amo nia ku 

(www.gov.pl/web/rol nic two/dy rek ty -

wa -nec -zo bo wia za nia -re duk cyj ne). 

Istnieją rozwiązania 
problemu. Potrzebny 
jest dialog 
W no wo cze snej pro duk cji zwie rzę -

cej nie zwy kle waż ne jest po szu ki -

wa nie roz wią zań zmie rza ją cych do 

ogra ni cze nia za nie czysz cze nia po -

wie trza at mos fe rycz ne go z bu dyn -

ków in wen tar skich. Od po wied nia 

wen ty la cja bu dyn ków in wen tar skich 

za pew nia sku tecz ną wy mia nę po -

wie trza, jed nak nie roz wią zu je pro -

ble mu emi sji za nie czysz czeń do at -

mos fe ry. Stąd bar dzo waż ne jest 

po szu ki wa nie tech no lo gii po zwa la -

ją cych na ich re duk cję (Mro czek 

2006). Nie ma moż li wo ści cał ko wi -

tej eli mi na cji te go ga zu ze śro do wi -

ska zwie rząt. W opty mal nych wa -

run kach z 1 g związ ków azo to wych, 

w tym za war tych w od cho dach zwie -

rząt, po wsta je 1,21 g amo nia ku. Fer -

my dro biu po dob nie jak in nych ga -

tun ków, wpro wa dza ją do śro do wi -

ska znacz ne ilo ści amo nia ku. Rocz -

na pro duk cja azo tu od pta ków wpro -

wa dza nych do ob ro tu wy no si 39 485, 

emi sja NH₃ 15 571, a emi sja NO₂ 

– 241 kg N, co od po wia da 78,2; 

30,8; 0,5 g N na pta ka. Wiel ko ści te 

wska zu ją na ko niecz ność kon tro li 

wa run ków utrzy my wa nia dro biu, jak 

i wy ko rzy sta nia po mio tu dro bio we -

go (Mo ore i in. 2011). Z ogól nej ilo ści 

azo tu wy da la ne go przez pta ki od 13 

do 20% dla broj le rów oraz od 2 do 

20% dla nio sek, uwal nia ne jest z po -

mio tu do po wie trza w po sta ci amo -

nia ku. Da ne sta ty stycz ne wska zu ją 

że rocz nie od 1000 nio sek pro du -

ko wa ne jest od 42,9 do 54 kg NH3 

(My szo graj, Pu chal ska 2012). Jo ny 

amo no we (NH4+) w ściół ce dro bio -

wej dzie lą się na fa zę ad sor bo wa ną 

i fa zę roz pusz czo ną. Roz pusz czo ny 
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amo niak w war stwie cie czy na po -

wierzch ni ściół ki mo że wy stę po wać 

w po sta ci jo nów amo no wych (NH4+) 

oraz amo nia ku wol ne go (NH3). Amo -

niak ga zo wy z po wierzch ni ściół ki 

emi to wa ny jest w pro ce sie kon wek -

cji. W at mos fe rze utrzy mu je się sto -

sun ko wo krót ko, zwy kle od kil ku go -

dzin do kil ku dni, na to miast jo ny amo -

no we w po sta ci ae ro zo lu mo gą prze -

trwać do 15 dni. W at mos fe rze ga zo -

wy amo niak zwy kle re agu je z in ny mi 

skład ni ka mi, two rząc so le amo no we, 

co przed sta wia ją rów na nia (1) i (2) 

(String fel low i in. 2009): 

NH3 [g] + HNO3 [g] → NH4NO3  1.

2NH3 [g] + H2SO4 → (NH4)2SO4  2.

Konkretne metody 

Ist nie je wie le me tod ogra ni cza nia 

po wsta wa nia i emi sji amo nia ku z po -

miesz czeń in wen tar skich i ferm ho -

dow la nych. Wśród tych naj waż niej -

szych mo że my wy róż nić:  

zmia nę za sad ży wie nia zwie rząt,  ■

po pra wę wa run ków śro do wi sko -■

wych w bu dyn kach, 

po pra wę ja ko ści ściół ki, ■

sto so wa nie od po wied nich roz wią -■

zań tech no lo gicz nych w utrzy ma -

niu zwie rząt go spo dar skich.  

     Me to dy ogra ni cza ją ce emi sję 

amo nia ku z pro duk cji zwie rzę cej mo -

że my po dzie lić na: me to dy ży wie -

nio we, me to dy tech nicz ne, me to dy 

zoo hi gie nicz ne oraz tech no lo gicz ne 

(Do brzań ski, Opa liń ski 2007). 

     Me to dy ży wie nio we po le ga ją na 

opty ma li za cji skła du pasz i spo so -

bu ży wie nia zwie rząt go spo dar skich, 

za rów no mo no ga strycz nych, jak 

i prze żu wa czy, pod ką tem zmniej -

sza nia wy da la nia azo tu z od cho da -

mi, któ ry two rzy wie le związ ków or -

ga nicz nych, ule ga ją cych w koń co -

wej for mie prze mian bio che micz -

nych roz kła do wi do amo nia ku. Moż -

na to osią gnąć po przez: 

ob ni że nie po zio mu biał ka ogól -■

ne go w mie szan kach;  

opty ma li za cja sto sun ku biał ka ■

i ami no kwa sów do ener gii;  

po pra wę ja ko ści biał ka (do bór ■

kom po nen tów mie sza nek, biał ko 

ide al ne);  

sto so wa nie do dat ków czy stych ■

ami no kwa sów (uzu peł nie nie nie -

do bo rów);  

pre pa ro wa nie pasz (po pra wa ■

straw no ści i hi gie ny pasz);  

sto so wa nie do dat ków pa szo wych ■

(sub stan cje an ty bak te ryj ne, en zy -

my pa szo we). 

     Me to dy tech nicz ne i zoo hi gie -

nicz ne – ma ją na ce lu opty ma li za -

cję mi kro kli ma tu po miesz czeń in -

wen tar skich oraz po pra wę ja ko ści 

za sto so wa nej w bu dyn ku ściół ki. 

W me to dach tech nicz nych uzy sku -

je się to mię dzy in ny mi po przez za -

sto so wa nie pro mie nio wa nia ul tra -

fio le to we go, ozo no wa nia po wie trza, 

ujem nej jo ni za cji po wie trza, wen ty -

la cji me cha nicz nej z re cyr ku la cją, 

któ ra umoż li wia we wnętrz ny (za -

mknię ty) obiekt po wie trza i zmniej -

sza wy rzut za nie czysz czeń po wie -

trza do śro do wi ska ze wnętrz ne go. 

Po nad to pro wa dzo ne są in ten syw -

ne ba da nia nad za sto so wa niem bio -

fil trów (Tym czy na, Chmie lo wiec-Ko -

rze niow ska 2006). 

     Emi sję amo nia ku moż na zmniej -

szyć rów nież po przez za sto so wa nie 

ogrze wa nia pod ło go we go lub w przy -

pad ku kur ni ków ba te ryj nych pod su -

sza nie po mio tu na ta śmo cią gach na -

wo zo wych przy po mo cy wen ty la cji. 

Pod su sza nie po mio tu ob ni ża emi sję 

amo nia ku w okre sie zi mo wym o oko -

ło 15% na to miast w okre sie la ta o oko -

ło 25% w po rów na niu do po mio tu 

„nie wen ty lo wa ne go”.  

     Me to dy zoo hi gie nicz ne są gru -

pą me tod naj czę ściej obec nie prak -

ty ko wa nych i po le ga ją one głów nie 

na za bie gach ma ją cych utrzy mać 

ściół kę w sta nie względ nie su chym, 

gdyż wil got na ściół ka przy pod wyż -

szo nej tem pe ra tu rze pro du ku je wię -

cej NH3 niż ściół ka su cha. Uzy sku je 

się to po przez za sto so wa nie od po -

wied niej ilo ści i ja ko ści ma te ria łów 

ścio ło wych (sło ma, wió ry, tro ci ny); 

za pew nie nie nor ma tyw nych wa run -

ków ter micz no -wil got no ścio wych 

dzię ki pra wi dło wo funk cjo nu ją cej 

wen ty la cji i ogrze wa niu bu dyn ków. 

Po moc na w ogra ni cza niu emi sji amo -

nia ku jest sys te ma tycz na kon tro la 

zu ży cia wo dy, któ rej nad mier ne po -

bie ra nie świad czy o błę dach ży wie -

nio wych lub wy cie kach z in sta la cji 

oraz z po ideł. 

     Do ogra ni cza nia emi sji amo nia -

ku z od cho dów zwie rzę cych co raz 

czę ściej wy ko rzy stu je się na tu ral ne 

pre pa ra ty sa po ni no we. Ak tyw nym 

skład ni kiem wspo mnia nych do dat -

ków pa szo wych jest eks trakt z ro śli -

ny Yuc ca schi di ge ra. Ro śnie ona 

w sta nie na tu ral nym na pu styn nych 

ob sza rach po gra ni cza Sta nów Zjed -

no czo nych i Mek sy ku. Wy ciąg za -

wie ra sub stan cje, któ re ob ni ża ją na -

pię cie po wierzch nio we wo dy, two -

rząc w niej pie ni ste roz two ry. 

     Pre pa ra ty do ściół ki – zmniej -

sza nie emi sji amo nia ku uzy sku je się 

po przez do da wa nie do ściół ki pre -

pa ra tów che micz nych, mi ne ral nych 

lub mi kro bio lo gicz nych. Dzia ła nie wy -

mie nio nych pre pa ra tów po le ga na 

wią za niu amo nia ku w trwa łe po łą -

cze nia che micz ne, od dzia ły wa niu na 

roz wój mi kro flo ry lub wła ści wo ści fi -

zy ko che micz ne ściół ki (osu sze nie 

oraz zmniej sze nie pH ściół ki), co 

w kon se kwen cji po wo du je ogra ni -

cze nie prze mian ury ko li tycz nych, 

a tym sa mym zmniej sze nie ilo ści 

amo nia ku w po miesz cze niach. 

     Du że za in te re so wa nie wzbu dza -

ją pew ne od mia ny ze oli tów, do lo -

mi ty, pew ne od mia ny wę gla bru nat -

ne go, pre pa ra ty tor fo we, sa po ni ny. 

Ze oli ty są na tu ral ny mi mi ne ra ła mi 

na le żą cy mi do gli no krze mia nów, 

HODOWCA  D R O B I U  1 2 / 2 0 2 250

neutralizacja amoniaku.qxp  12.12.2022  10:38  Strona 50



któ re ma ją zdol ność do po chła nia nia wo dy (po wo du ją 

osu sza nie ściół ki) i ga zów bez zmia ny swo jej struk tu -

ry. Ze oli ty mo gą być do da wa ne do pa szy lub ściół ki 

(Wój cik 2008). Mi ne ra ły te to uwod nio ne gli no krze -

mia ny skła da ją ce się z trój war stwo wych pa kie tów. Pa -

kie ty zbu do wa ne są z ośmio ścia nów Al2O3 i dwóch 

ze wnętrz nych warstw czwo ro ścia nów krze mion ki SiO2. 

Ba da nia wła sne po twier dza ją sil ne wła ści wo ści sorp -

cyj ne gli no krze mia nów wo bec uwal nia ne go amo nia ku 

z po mio tu dro bio we go. Ma te ria ły te ma ją wy so ką zdol -

ność sorp cyj ną, są nie tok sycz ne, nie dro gie i ła two do -

stęp ne. Ab sorp cja przez związ ki mi ne ral ne od by wa 

się po przez elek tro sta tycz ną ad sorp cję jo no wą na po -

wierzch ni lub ad sorp cję w struk tu rze ma te ria łu. Ana li -

zy la bo ra to ryj ne wy ka za ły, że ba da ne gli no krze mia ny 

mo gą słu żyć do neu tra li za cji amo nia ku z po mio tu dro -

bio we go już u źró dła je go po wsta wa nia. Wy ni ki ba -

dań wy ka za ły, że amo niak z od cho dów dro biu jest 

naj sku tecz niej re du ko wa ny po przez do da nie mie sza -

ni ny 2% ben to ni tu i 1% ze oli tu, co da je re duk cję o pra -

wie 30% cał ko wi tej ilo ści uwal nia ne go ga zu (Wla zło 

i wsp. 2016). Wy ko rzy sta nie na tu ral nych sor ben tów ja -

ko do dat ku do pa szy lub ściół ki dla zwie rząt po zwo li 

na ogra ni cze nie emi sji za nie czysz czeń, w tym amo nia -

ku oraz sub stan cji uciąż li wych za pa cho wo. Jest to roz -

wią za nie sta no wią ce uzu peł nie nie tech nik BAT za le -

ca ne ho dow com w ce lu ob ni że nia pre sji ferm dro biu 

na śro do wi sko. 

     Obec nie cał ko wi ta eli mi na cja emi sji amo nia ku z sek -

to ra rol ni cze go jest ce lem nie moż li wym do osią gnię cia. 

Jed nak od po wied nio pro wa dzo ny sys tem za rzą dza nia 

na po zio mie go spo dar stwa oraz za sto so wa nie roz wią -

zań neu tra li za cji emi sji amo nia ku na wią zu ją bez po śred -

nio do zmian w pra wo daw stwie UE. Dzia ła nia te mu szą 

się kon cen tro wać wo kół wpro wa dza nia no wych tech -

no lo gii moż li wych do za sto so wa nia w ho dow li, wa run -

ku ją cych re duk cje ga zo wych za nie czysz czeń a na wet 

ich ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia. 

     Re gu la cje praw ne wy ma ga ją do ko na nia ana li zy wa -

run ków utrzy ma nia zwie rząt, w ce lu zwe ry fi ko wa nia uzy -

ska ne go po zwo le nia zin te gro wa ne go. Je śli pro wa dzo na 

ana li za wiel ko ści emi sji ga zo wych za nie czysz czeń z fer -

my wy ka że ko niecz ność zmia ny po zwo le nia, pro wa dzą -

cy fer mę – in sta la cję po wi nien do sto so wać fer mę do 

dzia ła nia zgod nie z kon klu zja mi naj lep szych do stęp nych 

tech nik (BAT) (Dy rek ty wą Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -

dy 2010/75/UE). Wpro wa dze nie BAT wpły nie ko rzyst nie 

na mi kro kli mat a w kon se kwen cji na do bro stan zwierząt. ■ 

 

Piśmiennictwo dostępne u autora.
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Czy wagi są 
niezbędnym elementem 
wyposażenia fermy?  
Kon tro la ma sy cia ła pta ków da je moż -

li wość ob ser wa cji tem pa przy ro stów 

w da nym sta dzie. Bie żą cy po miar 

jest źró dłem in for ma cji o sta nie zdro -

wia pta ków i wy ko rzy sta niu pa szy. 

Uzy ska ne wy ni ki po zwa la ją po nad to 

uwi docz nić wszel kie, ob ja wia ją ce się 

spad kiem tem pa wzro stu, nie pra wi -

dło wo ści, na któ re nie zwłocz nie na -

le ży zwró cić uwa gę. 

Korzyści z zainstalowania 
automatycznego 
systemu ważenia 
Wy ko rzy sta nie au to ma tycz ne go sys -

te mu wa że nia po zwa la nie prze rwa -

nie i w bar dzo szyb ki spo sób uzy -

skać in for ma cje o ma sie cia ła pta -

ków. Po nad to wszel kie nie pra wi dło -

wo ści, któ re uwi dacz nia spa dek ma -

sy ciał rów nież moż na w szyb ki spo -

sób od czy tać ko rzy sta jąc z au to ma -

tycz nych sys te mów wa że nia. Po wo -

dem spad ku ma sy ciał mo że być np. 

cho ro ba. No wo cze sne sys te my au to -

ma tycz ne go wa że nia mo gą wy ko ny -

wać po miar w róż nych ro dza jach cho -

wu oraz w ob rę bie wie lu ga tun ków.  

     Pro ces ręcz ne go wa że nia mo że 

być dla pta ków źró dłem stre su, cze -

go moż na unik nąć in sta lu jąc na fer -

mach wa że nie au to ma tycz ne – nie 

ma ko niecz no ści wy ła py wa nia pta -

ków oraz wie sza nia ich za no gi. Szal -

ki umiej sco wio ne w kur ni kach z cza -

sem sta ją się dla pta ków na tu ral nym 

ele men tem ich śro do wi ska. 

     W trak cie trwa nia dnia świetl ne -

go au to ma tycz ne wa gi umiesz czo ne 

w kur ni kach mo gą za re je stro wać na -

wet kil ka set wa żeń w cią gu go dzi ny. 

Je śli zda rzy się, że ilość po mia rów 

znacz nie spa da, wów czas za in sta lo -

wa ne na fer mie sys te my zgła sza ją 

alarm. Spa dek ilo ści po mia rów zwią -

za nych z ob ni żo ną ru chli wo ścią mo -

że mieć róż ne przy czy ny, do któ rych 

na le żą: awa ria wen ty la cji, oświe tle -

nia, zmia ny tem pe ra tu ry. Mo że tak -

że wska zy wać na cho ro bę pta ków. 

Au to ma tycz ny po miar ma sy cia ła po -

zwa la tak że za osz czę dzić na kła dy 

pra cy oraz wy eli mi no wać ry zy ko prze -

no sze nia po mię dzy sta da mi cho rób. 

Automatyczny system 
ważenia – jak to działa? 

Na sys tem wa że nia skła da ją się szal -

ki umiesz czo ne w śro do wi sku by to -
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nowoczesne technologie

Odpowiednie zarządzanie produkcją zwierzęcą wymaga okresowej 

kontroli masy ciała oraz przeglądu stanu bazy paszowej.

Wagi w gospodarstwach, 
czyli kontrola podstawą zaufania

Bartosz Bigorowski 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja

Ryc. 1. Sche mat au to ma tycz ne go sys te mu wa że nia firmy Jo ta fan 
Źró dło: www.jo ta fan.pl
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wa nia pta ków, z któ rych war to ści 

są prze sy ła ne do re je stra to ra, zbie -

ra ją ce go da ne w kil ku se kun do -

wych od stę pach. Waż nym aspek -

tem jest fakt uzy ska nia in dy wi du -

al ne go po mia ru dla każ de go osob -

ni ka, po mi mo iż na wa dze znaj do -

wać się mo że kil ka pta ków lub 

ściół ka. Ste row nik re je stru je każ -

dy po miar wraz z da tą i go dzi ną.  

     Do jed ne go ste row ni ka moż na 

przy łą czyć kil ka na ście sza lek. Po -

je dyn cza szal ka po zwa la na uzy -

ska nie da nych od no śnie śred niej 

ma sy cia ła, a tak że sto pie nia wy -

rów na nia sta da. Wy ni ki są re je stro -

wa ne i prze cho wy wa ne przez wie -

le dni. Szal ki ma ją róż ne za kre sy 

ob cią że nia w za leż no ści od ga tun -

ku pta ków (32 kg i 65 kg). Na pod -

sta wie ma sy cia ła moż na roz róż nić 

tak że płeć pta ków. Bar dzo istot -

nym pa ra me trem jest uzy ski wa ny 

przy rost ma sy cia ła, któ ry świad -

czy o kon dy cji i ich zdro wiu. Au to -

ma tycz ne sys te my wa że nia po zwa -

la ją ta ką wie dzę po zy skać na bie -

żą co, po da jąc przy rost w wy bra -

nym prze dzia le cza so wym od 1 do 

7 dni. Po nad to na pod sta wie wie -

ku sta da, w od nie sie niu do bie żą -

cej śred niej, moż na te da ne po -

rów nać z za pi sa ny mi w re je stra to -

rze krzy wy mi wzor co wy mi dla cho -

wa nej li nii ge ne tycz nej. Każ da szal -

ka re je stru je m.in. śred nią wa gę 

w da nym dniu przy ro stu oraz licz -

bę uzy ska nych wy ni ków. Prak tycz -

nym roz wią za niem jest wpro wa -

dze nie alar mu, któ ry sy gna li zu je 

okre ślo ne nie pra wi dło wo ści. 

     Do dat ko wo do sys te mu moż -

na do łą czyć czuj ni ki pa ra me trów 

mi kro kli ma tu (np. tem pe ra tu ry, wil -

got no ści i stę że nia dwu tlen ku wę -

gla), re je stro wać ich po mia ry (z 1- mi -

nu to wym in ter wa łem) oraz na sta -

wić pro gi alar mo we. 
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Waga pod mieszalnik 
pasz oraz silos 
In nym ro dza jem wa gi, przy dat -

nej na fer mach dro biu jest wa -

ga pod si lo sem. Po zwa la ją one 

już w dniu za koń cze nia żniw 

osza co wać plo ny i oce nić czy 

wy star czy ma te ria łów pa szo -

wych? Wa gi te rów nież mo gą 

być mon to wa ne pod si lo sa mi, 

w któ rych prze cho wy wa na jest 

pa sza tre ści wa. Ho dow ca na 

pod sta wie od czy tu ma sy pa szy 

znaj du ją cej się w si lo sie, jest 

w sta nie za pla no wać za kup pa -

szy lub jej sa mo dziel ne wy mie -

sza nie i za sy pa nie w si lo sie. 

Fir my zaj mu ją ce się sprze da żą 

ta kich wag pro po nu ją wa gi 

o du żym za kre sie po mia ro wym.  

     W sys te mach wa że nia si lo -

sów do stęp ne są tak że funk -

cje do dat ko we, np.: ste ro wa -

nie pom pą i sil ni kiem, pod łą -

cze nie ze sta wu wa go we go do 

opro gra mo wa niem. Sys tem wa -

go wy do si lo sów skła da się 

z re je stra to ra stóp ten so me -

trycz nych po łą czo nych z ze sta -

wem cy fro wych prze twor ni ków 

cię ża ru. Do każ de go si lo su na le ży 

za sto so wać je den kom plet prze twor -

ni ków, a pod każ dą no gę si lo su na -

le ży za mon to wać od dziel ną sto pę 

ten so me trycz ną. Pod sta wy pod sto -

py si lo su są przy go to wy wa ne in dy -

wi du al nie w za leż no ści od ro dza ju 

„sto py” no gi si lo su. Wa gi zbior ni ko -

we są wy ko ny wa ne naj czę ściej dla 

54

Ryc. 3. System WGJ-SILO można zintegrować w oprogramowaniu komputerowym 
FERMA obok regulatorów VIRGO, VIRGO-INL, systemu ważenia drobiu WGJ-8 
i tak jak w przypadku tych urządzeń łączyć się z nim przez Internet

Ryc. 2.  
Przykładowe wykresy  
dostępne w programie 
komputerowym  
do systemu ważenia JOTAFAN FERMA 
oraz ekran aplikacji mobilnej 
Źródło: materiały firmy JOTAFAN
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3, 4, 6 lub 8 pod pór. No śność tych 

pod pór mo że wy no sić od 100 kg, 

na wet do kil ku dzie się ciu ton. W wa -

gach zbior ni ko wych sto so wa ne są 

mo du ły mon ta żo we ze sta li wy so ko -

ja ko ścio wej. 

     Wa gi zbior ni ko we wy ko rzy sty wa -

ne są do po mia ru ma sy w zbior ni -

kach, si lo sach, mie szal ni kach pro -

duk tów syp kich czy pły nów m.in. pa -

sze, ziar no, zbo ża czy róż ne go ro -

dza ju cie cze. Pre cy zyj ne wa gi zbior -

ni ko we pod si los ma ją spe cjal ną pa -

mięć, któ ra po wy łą cze niu wa gi z za -

si la nia i w mię dzy cza sie od ję cia lub 

do ło że nia ma te ria łu na dal wska zy -

wać bę dzie ak tu al ną ma sę wraz z do -

ło żo nym lub uję tym ma te ria łem. 

Ryc. 4. Zakup wagi samochodowej powinien być przemyślaną decyzją, ponieważ niesie on ze sobą duże 
koszty inwestycyjne
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     Wszyst kie da ne po mia ro we ze -

bra ne są w jed nym pro gra mie, gdzie 

w szyb ki spo sób moż na do ko nać 

pod glą du wy dat ko wa nia pa szy oraz 

hi sto rii zmia ny cię ża ru si lo sów. Sys -

tem mo że po sia dać funk cję alar mo -

wą, któ ra po in for mu je gdy wy stą pi 

np. zbyt nie rów no mier ne ob cią że -

nia każ dej z nóg si lo su lub gdy w si -

lo sie bę dzie się znaj do wa ła zbyt ma -

ła ilość pasz.  

Waga samochodowa 

Za kup wa gi sa mo cho do wej po wi nien 

być prze my śla ną de cy zją, po nie waż 

nie sie on ze so bą wy da tek rzę du kil -

ku na stu bądź na wet kil ku dzie się ciu 

ty się cy zło tych. Na uwa dze trze ba 

mieć rów nież fakt od po wied niej ilo ści 

miej sca w go spo dar stwie do za mon -

to wa nia ta kiej wa gi, aby cię ża rów ka 

czy też trak tor z przy cze pa mi mógł 

swo bod nie po ru szać się po pla cu. Ho -

dow cy oraz plan ta to rzy czę sto mon -

tu ją na swo ich go spo dar stwach wa gi 

sa mo cho do we w ce lu mo ni to ro wa nia 

uzy ska nych plo nów. Słu żą one do sza -

co wa nia ilo ści ze bra nych pło dów rol -

nych, któ re póź niej tra fia ją do ma ga -

zy nów, bądź pryzm jak to być mo że 

np. z siecz ką z ku ku ry dzy oraz tra wy. 

Cią gni ki z przy cze pą ob ję to ścio wą 

wy peł nio ną siecz ką z ku ku ry dzy wjeż -

dża ją na wa gę, spi sy wa na jest ma sa 

brut to (cią gnik z przy cze pą + siecz ka), 

a po roz ła dun ku ten sam ze staw wa -

żo ny jest w ce lu uzy ska nia tzw. ma sy 

ta ry (cią gnik z przy cze pą).  

     W ten spo sób ho dow cy pla nu jąc 

ba zę pa szo wą na ca ły rok dla swo -

ich zwie rząt ła two oce nią czy zgro -

ma dzo ne kom po nen ty pa szo we 

w peł ni wy star czą do wy kar mie nia 

ich sta da. Wa ga sa mo cho do wa przy -

dat na jest rów nież w przy pad ku sprze -

da ży pło dów rol nych z go spo dar -

stwa, po za ła dun ku np. psze ni cy na 

cię ża rów ki, moż na każ dą jed ną z nich 

prze wa żyć, co da je plan ta to ro wi in -

for ma cję, ja ka ilość zbo ża z je go go -

spo dar stwa tra fi do sku pu. Tak sa mo 

wy glą da spo sób sprze da ży by dła, 

gdzie nie trze ba każ dej sztu ki wa żyć 

in dy wi du al nie, tyl ko moż na zwa żyć 

pu stą cię ża rów kę, a na stęp nie cię -

ża rów kę z by dłem na po kła dzie. Jed -

nak ten spo sób jest naj czę ściej wy -

bie ra ny przed ho dow ców przy tzw. 

sprze da ży po ubo jo wej, gdzie pro du -

cen ci roz li cza ni są za ma sę tu szy do -

star czo ne go zwie rzę cia. Na ryn ku 

zna leźć moż na wie le firm spe cja li zu -

ją cych się w sprze da ży wag sa mo -

cho do wych. Pro du cen ci ofe ru ją wa -

gi sa mo cho do we, któ re po sia da ją 

za kres mie rze nia od 4 ton do 60 

ton, a ich do kład ność jest na po zio -

mie na wet do +/-20 kg. ■
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Wpływ na oce nę sen so rycz ną mię sa ma przede wszyst -

kim kru chość. Wy ra ża się ją przez su biek tyw ne od czu -

cie twar do ści, ela stycz no ści i sprę ży sto ści spo ży wa ne -

go mię sa. Uza leż nio na jest od cech fi zjo lo gicz nych (ga -

tu nek, ge no typ, wiek, płeć, ro dzaj mię śnia), skła du tkan -

ko we go oraz od po stę po wa nia przed - i po ubo jo we go. 

Do cech fi zjo lo gicz nych de ter mi nu ją cych kru chość mię -

sa na le ży mię dzy in ny mi gru bość włó kien mię śnio wych, 

któ ra zmie nia się wraz z wie kiem. Jed no cze śnie, w du -

żej mie rze za le ży to rów nież od in ten syw no ści pra cy ja -

ką wy ko nu je da ny mię sień speł nia jąc swo ją funk cję za 

ży cia pta ków, dla te go te od po wie dzial ne za ruch ce chu -

je zde cy do wa nie więk sza twar dość (np. mię śnie nóg). 

Mło de pta ki ma ją cień sze włók na, a tym sa mym ich mię -

so jest bar dziej kru che. Do dat ko wy mi czyn ni ka mi de ter -

mi nu ją cy mi kru chość jest zdol ność mię śni do kur cze nia 

surowce drobiarskie

Tekstura stanowi jeden z wyznaczników jakości mięsa 

drobiowego, który kształtuje się na różnych etapach 

jego produkcji. Z uwagi na coraz większe wymagania 

stawiane przez konsumentów niezbędne jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na elementy, mające wpływ ten 

parametr, związane m.in. z utrzymaniem ptaków, 

postępowaniem w okresie okołoubojowym. Tekstura 

stanowi przede wszystkim grupę fizycznych właściwości, 

które wynikają ze struktury badanego mięsa. Odbierana 

jest za pomocą receptorów mechanicznych, dotykowych 

i wzrokowych. W dużej mierze wynika ze składu mięśni 

szkieletowych, który obejmuje głównie włókna 

mięśniowe i otaczającą je tkankę łączną. Teksturę 

można ocenić metodami organoleptycznymi lub 

instrumentalnymi.

Tekstura mięsa drobiowego

Sebastian Wlaźlak1, Weronika Ragus2, Zuzanna Brzycka2 
1Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt,  

2Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Studenckie Koło Naukowe AVIUM
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się, za war tość tkan ki łącz nej oraz za -

cho dze nie prze mian post mor tem.  

Kolagen 

Tkan ka łącz na skła da się z ko mó rek 

i ota cza ją cych ich ma cie rzy po za ko -

mór ko wych. Głów nym biał kiem obec -

nym w tkan ce łącz nej jest ko la gen. 

Zbu do wa ny jest z ami no kwa sów (głów -

nie gli cy ny, pro li ny, hy drok sy pro li ny oraz 

hy drok sy li zy ny). Za war tość ko la ge nu 

w mię sie oraz wią za nia po mię dzy je go 

po szcze gól ny mi włók na mi sta no wią 

istot ny czyn nik kształ tu ją cy tek stu rę. 

Za war tość ko la ge nu w mię śniach zmie -

nia się w za leż no ści od dłu go ści okre -

su od cho wu. U pta ków star szych za -

war tość ko la ge nu jest więk sza w mię -

śniach nóg a mniej sza w mię śniach 

pier sio wych niż u pta ków mło dych. 

Jed nak że, zdol ność syn te zy ko la ge nu 

przez or ga nizm zmniej sza się wraz wie -

kiem. U mło dych pta ków wy stę pu je 

więk sza kon cen tra cja oksy da zy li zy no -

wej, któ ra jest głów nym ka ta li za to rem 

two rze nia wią zań po przecz nych w ko -

la ge nie. Zmia nie ule ga nie tyl ko kon -

cen tra cja sa me go ko la ge nu, ale rów -

nież ro dzaj wią zań po przecz nych two -

rzą cych je go czą stecz ki, od por ność na 

dzia ła nie wy so kich tem pe ra tur oraz 

zdol ność do wchła nia nia so li. Ma ją one 

wpływ na ob rób kę ter micz ną oraz pro -

ce sy ku li nar ne, któ rym pod da wa ne jest 

mię so przed spo ży ciem, dla te go tak 

waż ny jest od po wied ni czas ubo ju. 

Pod czas ob rób ki ter micz nej ko la gen 

tra ci swo ją fi bry lar ną struk tu rę, co zwięk -

sza kru chość mię sa. Ce cha ta uza leż -

nio na jest nie tyl ko od zmian i czyn ni -

ków dzia ła ją cych na pta ki pod czas ży -

cia, ale rów nież od zmian, któ re na stę -

pu ją po ubo ju. 

Dojrzewanie 
poubojowe mięsa 

 Pra wi dło we doj rze wa nie mię sa de -

ter mi nu je po żą da ną tek stu rę. W trak -

cie prze mian po śmiert nych do cho dzi 

do roz luź nie nia ści słe go ukła du bia -

łek mio fi bry lar nych (ak ty ny i mio zy ny), 

a na stęp nie ich frag men ta cji. Zmia ny 

te za cho dzą dzię ki ak tyw no ści okre -

ślo nych en zy mów, głów nie kal pa iny. 

Du ża in ten syw ność pro ce sów me ta -

bo licz nych za ży cia pta ka skut ku je 

szyb szy mi zmia na mi w biał kach mię -

śnio wych. Na tem po zmian wpły wa 

rów nież czas osią gnię cia doj rza ło ści 

ubo jo wej, dla te go też w mię sie kur -

cząt rzeź nych stwier dzo no przy śpie -

szo ną de gra da cję bia łek. Tem po prze -

mian po ubo jo wych w głów nej mie rze 

de ter mi no wa ne jest przez od po wied -

nie ob cho dze nie się z su row cem. Mię -

so prze cho wy wa ne po win no być przez 

mi ni mum 4 go dzi ny w tem pe ra tu rze 

niż szej niż 4°C. Rów nie istot ne są za -

bie gi tech no lo gicz ne pod czas ob rób -

ki mię sa. Zwięk szo na twar dość mię sa 

mo że być wy ni kiem za sto so wa nia wy -

so kiej tem pe ra tu ry (np. pod czas spa -

rza nia tu szek), spo so bu od pie rza nia 

i cza su oraz me to dy usu wa nia ko ści. 

Nie pra wi dło we od kost nia nie jest uwa -

ża ne za głów ną przy czy nę (wy ni ka ją -

cą z ob rób ki tech no lo gicz nej), któ ra 

pro wa dzi do po gor sze nia kru cho ści 

mię sa dro bio we go. Jed ną z  me tod 

po pra wy kru cho ści mię sa po przez wy -

eli mi no wa nie ne ga tyw nych skut ków 

dzia ła nia skur czu po śmiert ne go mo -

że być za sto so wa nie elek trycz nej sty -

mu la cji tu szek dro bio wych. Pro wa dzi 

to do sze re gu zmian fi zjo lo gicz nych, 

bio che micz nych i hi sto lo gicz nych, 

w szcze gól no ści skró ce nia cza su za -

cho dze nia gli ko li zy (szyb szy spa dek 

pH). Po le ga na zwięk sze niu na pły wu 

jo nów wap nia do cy to pla zmy oraz uak -

tyw nie niu en zy mów, któ re od po wia -

da ją za de gra da cję bia łek. Wpro wa -

dza na jest w pierw szą go dzi nę po 

ubo ju. Jej ce lem jest zin ten sy fi ko wa -

nie prze mian ener ge tycz nych oraz 

przy śpie sze nie przej ścia w stan post 

ri gor mor tis, gdzie na stę pu je doj rze -

wa nie mię sa.  
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Tłuszcz śródmięśniowy 

Tłuszcz śród mię śnio wy (TŚ) sta no wi waż ny czyn nik wpły -

wa ją cy na ce chy sen so rycz ne mię sa, sma ko wi tość oraz 

od po wia da za je go tek stu rę. Na za war tość TŚ w mię sie 

dro bio wym wpły wa np. ge no typ, płeć, a zwłasz cza ży wie -

nie dro biu. W mię śniach pier sio wych i mię śniach nóg dro -

biu grze bią ce go stwier dza się mniej szą za war tość TŚ 

w po rów na niu do mię sa dro biu wod ne go. Zwią za ne jest 

to z więk szą skłon no ścią do otłusz cza nia ka czek czy gę si. 

Z uwa gi na po żą da ne wła ści wo ści sen so rycz ne mię so po -

win no za wie rać co naj mniej 1% TŚ. Mię so z więk szym 

udzia łem TŚ wy ka zu je się lep szą kru cho ścią. TŚ rów nież 

wpły wa na so czy stość mię sa, czy li od czu cia wil got no ści 

pod czas żu cia. Ogra ni cza wy dzie la nie wo dy na ze wnątrz 

pod czas ob rób ki ter micz nej, co zwięk sza przy dat ność 

tech no lo gicz ną i ku li nar ną mię sa. Mię so cha rak te ry zu je 

do bra zdol ność utrzy ma nia wo dy w swo ich struk tu rach. 

Waż ne jest rów nież zwró ce nie uwa gi na me to dę i czas 

ogrze wa nia mię sa. Tem pe ra tu ra ob rób ki ter micz nej ma 

istot ne zna cze nie w od po wied nim kształ to wa niu się kru -

cho ści mię sa. Po wią za ne jest to z pro ce sem de na tu ra cji 

bia łek (od 54°C), skur czem włó kien ko la ge nu, a tak że roz -

pa dem mio fi bryl li (>60°C). 

Wady mięsa a tekstura 

Oprócz wcze śniej wspo mnia nych czyn ni ków na zmia ny 

w tek stu rze mię sa dro bio we go wpły wa ją rów nież mio pa -

tie. In ten syw na se lek cja mie szań ców to wa ro wych w kie -

run ku mię snym ma na ce lu szyb ki przy rost tkan ki mię śnio -

wej w krót kim cza sie, co jed no cze śnie mo że sprzy jać wy -

stę po wa niu wad mię sa oraz zmian w je go bar wie, zdol no -

ści utrzy ma nia wo dy oraz twar do ści. Jed ną z nich jest mię -

so z  wa dą PSE ( ja sne, mięk kie, wod ni ste). Ta kie mię so 

cha rak te ry zu je ja śniej sza bar wa, mniej sza wo do chłon ność, 

a tak że bar dziej mięk ka tek stu ra. Wy róż nio no kil ka przy -

czyn wy stę po wa nia tej mio pa tii. Mo że to być zwią za ne ze 

stre sem przed ubo jo wym lub ciepl nym (wy so ka tem pe ra tu -

ra), a tak że z in ten syw ną se lek cją ge ne tycz ną pta ków w ce -

lu uzy ska nia jak naj wyż szej koń co wej ma sy cia ła.  

     In ną wa dą mię sa dro bio we go mo że być tzw. whi te strip -

ping (WS), dla któ rej cha rak te ry stycz ną ce chą jest wy stę -

po wa nie bia łych pa sków, głów nie na mię śniach pier sio -

wych. Mię so z WS ce chu je się niż szą wo do chłon no ścią, 

a tak że bar dziej mięk ką tek stu rą niż mię so nor mal ne. 

W przy pad ku mię śni pier sio wych stwier dzo no pod wyż szo -

ną za war tość tłusz czu i ko la ge nu przez co pro dukt ten jest 

mniej atrak cyj ny dla kon su men ta. Po nad to, mię so z wa dą 

WS po sia da zmniej szo ną za war tość biał ka, w po rów na niu 
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z ty mi, któ re są wol ne od tej mio pa -

tii, co w kon se kwen cji pro wa dzi 

do zmniej sze nia war to ści od żyw czej 

mię sa.  

     Po dob ne zmia ny hi sto pa to lo gicz -

ne wy stę pu ją w mię śniach z wa dą 

okre śla ną ja ko wo oden bre ast (WB). 

Z tą róż ni cą, że są one bar dziej twar -

de, a na ich po wierzch ni moż na za -

ob ser wo wać wy bro czy ny oraz bez -

barw ny, lep ki płyn. W ta kich mię śniach 

ko la gen jest wy so ko usie cio wa ny, co 

na da je im drew nia ną, bar dzo sztyw -

ną struk tu rę. Mię śnie pier sio we, w któ -

rych stwier dzo no wy stę po wa nie wa -

dy WB cha rak te ry zu je istot nie więk -

sza twar dość wzglę dem mię śni nor -

mal nych i tych z wa dą WS (wyż sze 

war to ści si ły i ener gii ści na nia), co 

ba da no przy uży ciu in stru men tal nych 

ana liz tek stu ry mię sa (Chat ter jee i in. 

2016, Wang i in. 2022).  

     Wy róż nić moż na ko lej ną wa dę 

mię sa, któ ra zwią za na jest z ni ską 

je go spo isto ścią, okre śla ną ja ko spa -

ghet ti me at. Mię sień jest bar dzo luź -

ny, a wiąz ki włó kien mię śnio wych 

moż na wy cią gnąć pal ca mi bez uży -

cia du żej si ły. Mię so po ugo to wa niu 

sta je się bar dzo mięk kie i roz pa da 

się. W prak ty ce ozna cza, że mo że 

być wy ko rzy sta ne wy łącz nie w prze -

twór stwie. Nie jed no krot nie jest czyn -

ni kiem po wo du ją cym stra ty fi nan so -

we dla pro du cen ta, po nie waż nie 

jest to pro dukt peł no war to ścio wy.  

Instrumentalne metody 
oceny tekstury 

Oprócz or ga no lep tycz nej oce ny tek -

stu ry mię sa przez kon su men tów mo -

że my do ko nać jej rów nież za po -

mo cą me tod in stru men tal nych, któ -

re zde cy do wa nie roz wi nę ły się na 

prze strze ni ostat nich lat. Ana li zy 

prze pro wa dza ne są przy uży ciu urzą -

dzeń do po mia rów tek stu ry su row -

ców i pro duk tów (tek stu ro mierz) 

z od po wied nio do sto so wa ny mi przy -

staw ka mi w za leż no ści od ich prze -

zna cze nia i ba da nej pró by. Wy róż -

nia my m.in. ze staw no ży War ne ra -

-Brat zle ra, uchwyt szczę ko wy Vo -

lod kie vit cha, ko mo rę Kra me ra, ży -

let ki do te stu MORS (Meul le net -

-Owens Ra zor She ar), a tak że wy -

po sa że nie do dat ko we.  

     Ze staw no ży War ne ra -Brat zle ra 

za wie ra w swo im skła dzie dwa ty py 

no ży: pła ski (fot. 1) oraz trój kąt ny 

(fot. 2), za po mo cą któ rych wy ko nu je 

się po mia ry twar do ści mię sa wy ra ża -

ne w naj więk szej si le nie zbęd nej do 

prze cię cia (po da wa ne w kg lub N) 

da nej pró by mię sa (1 cm × 1 cm × 1,5 

cm) oraz w si le ści na nia (N × sek.) 

pro sto pa dle do prze bie gu włó kien 

mię śnio wych. Test ten sto so wa ny jest 

do oce ny su ro we go mię sa dro bio -
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Fot. 1. Nóż płaski (S. Wlaźlak) Fot. 2. Nóż trójkątny (S. Wlaźlak)

Fot. 4. Komora Kramera (S. Wlaźlak) Fot. 5. Zestaw do testu MORS (S. Wlaźlak)

Fot. 3. Uchwyt szczękowy (S. Wlaźlak)
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we go oraz mię sa po ob rób ce ter -

micz nej. Wy róż nio no rów nież kil ka 

czyn ni ków, na któ re na le ży zwró cić 

uwa gę, aby otrzy mać do kład ny i pre -

cy zyj ny po miar: tem pe ra tu ra roz mra -

ża nia, tem pe ra tu ra go to wa nia, wy ko -

na nie cię cia pro sto pa dle do uło że -

nia wło kiem mię śnio wych, a tak że 

typ i lo ka li za cja mię śnia.  

     Ko lej ną me to dą oce ny tek stu ry 

mię sa (głów nie po ob rób ce ter micz -

nej) jest oce na kru cho ści przy uży -

ciu uchwy tu szczę ko we go Vo lod kie -

vit cha (fot. 3). Me to da ta po le ga na 

za sto so wa niu sy mu la cji gry zie nia ka -

wał ka mię sa za po mo cą spe cjal nie 

opra co wa nej przy staw ki. Ana li za obej -

mu je oce nę wy trzy ma ło ści pró by, co 

wy ra ża ne jest ja ko naj więk sza si ła 

(w kg lub N) nie zbęd na do prze gry -

zie nia ka wał ka mię sa. Z pew no ścią 

me to da ta ma bar dzo du że zna cze -

nie z punk tu wi dze nia po ten cjal nych 

od czuć de gu sta cyj nych mię sa dro -

bio we go przez kon su men tów.  

     Ana li za tek stu ry mię sa przy uży -

ciu ko mo ry Kra me ra zo sta ła wpro -

wa dzo na już w la tach 50. ubie głe go 

wie ku. W skład ze sta wu wcho dzą 

dwa ele men ty: rów no mier nie roz ło -

żo ne ostrza (w za leż no ści od licz by 

no ży mo że być np. 5 lub 10) oraz 

pod sta wa (fot. 4). Oce na po le ga na 

ści ska niu pró by mię sa (za le ca na wiel -

kość to 4 cm × 2 cm × 0,5 cm) przez 

tę pe ostrza, któ re prze cho dzą przez 

otwo ry w pod sta wie. Na stęp nie uzy -

ska ny wy nik okre śla ny jest ja ko si ła 

ści na nia mię sa i po da wa ny w kg/g.  

     We wszyst kich opi sa nych me to -

dach naj więk sze wy zwa nie sta no wi 

ustan da ry zo wa nie prób mię sa. Ma 

to istot ne zna cze nie dla rze tel nej 

oce ny. W związ ku z po wyż szym opra -

co wa no test – MORS (Mul lent Owens 

Ra zor She ar), w któ rym uży wa się 

ca łe go ele men tu tusz ki np. mię śnia 

pier sio we go. Test wy ko nu je się przy 

uży ciu ostrej ży let ki (fot. 5), a do dat -

ko wo, uzy sku je my no wy pa ra me ter 

ja kim jest ener gia ści na nia, wzglę -

dem si ły ści na nia, któ ra wy stę po wa -

ła w ana li zach przy uży ciu no ża pła -

skie go czy trój kąt ne go. Głów ną za -

le tą te stu MORS jest brak ko niecz -

no ści wy ci na nia ma łych prób mię sa, 

a tym sa mym ry zy ko wy stą pie nia błę -

du po mia ro we go wy ni ka ją ce z nie -

do kład ne go ich przy go to wa nia jest 

ogra ni czo ne lub wy eli mi no wa ne.  

Podsumowanie  

Tek stu ra sta no wi istot ny ele ment oce -

ny ja ko ścio wej pro duk tu ja kim jest 

mię so dro bio we. Kształ to wa na jest 

przez czyn ni ki ge ne tycz ne oraz śro -

do wi sko we, w tym ga tu nek dro biu, 

ży wie nie, tech no lo gię ubo ju oraz po -

stę po wa nia z mię sem w trak cie ob -

rób ki i przy go to wa nia do sprze da ży. 

Moż na ją oce nić su biek tyw nie me -

to da mi or ga no lep tycz ny mi na po zio -

mie kon su men ta. Jed nak że, dy na -

micz ny roz wój me tod in stru men tal -

nych po zwa la na obiek tyw ną oce nę 

twar do ści/kru cho ści mię sa ja ko su -

row ca, przede wszyst kim okre śla jąc 

je go przy dat ność do dal sze go prze -

twór stwa. ■
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W cią gu ostat nich lat nie za leż ne ba -

da nia mar ke tin go we kwe stio no wa ły 

ja kość żyw no ści na Ukra inie. W 2021 

ro ku ukra iń skie sto wa rzy sze nie do -

staw ców sie ci han dlo wych ujaw ni ło, 

że bli sko 50% żyw no ści na ryn ku zo -

sta ło sfał szo wa nych. Zwią zek za wo -

do wy oskar żył ukra iń ski or gan nad -

zo ru we te ry na ryj ne go i sa ni tar ne go 

o przy my ka nie oczu na ten pro blem 

przez la ta.  

     „[Od po wied nie] służ by nie zaj -

mo wa ły się tym wcze śniej i nie zaj -

mu ją się tym te raz” – po wie dział 

Alek siej Do ro szen ko, prze wod ni czą -

cy sto wa rzy sze nia. „Nie ma po stę -

pu. Przez ostat nie 1-2 la ta nic się nie 

zmie ni ło. Sy tu acja by ła ża ło sna i ta -

ka po zo sta ła. Oni [agen cje rzą do -

we] mu szą re gu lar nie po bie rać prób -

ki pro duk tów, pro wa dzić ba da nia 

i po cią gać do od po wie dzial no ści 

oso by, któ re sto ją za fał szo wa nie 

żyw no ści” – do dał.  

     Z praw ne go punk tu wi dze nia fał -

szer stwo jest ro dza jem oszu stwa, 

gdy skład pro duk tu nie jest zgod ny 

z tym, co po da no na ety kie cie. Zwy -

kle ta kie oszu stwo słu ży ja ko roz -

wią za nie oszczęd no ścio we, po nie -

waż fir my spo żyw cze ma ją ten den -

cję do za stę po wa nia dro gich skład -

ni ków tań szy mi al ter na ty wa mi. Teo -
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rynki  wschodnie

Na długo przed rosyjską inwazją Ukraina zmagała się z kryzysem 

jakości żywności wynikającym ze źle opracowanych standardów, 

braku kontroli państwa, a na dodatek z szeroką obecnością oszustw. 

Jednak produkty sprzedawane klientom spoza Ukrainy są bardzo 

dokładnie kontrolowane.

Żywność na Ukrainie 
pozostawia wiele do życzenia, a co z jakością 
eksportowanych produktów?

Vladislav Vorotnikov 
Korespondent na Europę wschodnią
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re tycz nie fał szo wa nie nie za wsze 

ozna cza, że pro dukt ma pro ble -

my z ja ko ścią lub sta no wi za -

gro że nie dla kon su men tów. Jed -

nak na Ukra inie ozna cza to wła -

śnie to.  

     Ukra iń skie sto wa rzy sze nie 

do staw ców sie ci han dlo wych 

stwier dzi ło, że sfał szo wa ne pro -

duk ty na ryn ku ma ją „wąt pli wą 

ja kość” i „nie na da ją się do spo -

ży cia przez lu dzi”. 

     Fał szo wa nie żyw no ści jest po -

wszech nym zja wi skiem w prze -

strze ni po ra dziec kiej. Se ria ba -

dań prze pro wa dzo nych na ryn -

ku ro syj skim za rów no przez nie -

za leż ne or ga ni za cje ochro ny kon -

su men tów, jak i ro syj ską służ bę 

we te ry na ryj ną Ros sel ho zna dzor w la -

tach 2015-2016 wy ka za ła, że po nad 

po ło wa se ra w nie któ rych re gio nach 

zo sta ła sfał szo wa na. W tym cza sie 

wie lu ro syj skich ma łych i śred nich 

pro du cen tów mle ka za czę ło za stę -

po wać tłuszcz mlecz ny ta ni mi sub -

sty tu ta mi, w tym ole jem pal mo wym.  

Fałszowanie żywności 
jest opłacalne  

Po dob ny pro blem ob ser wu je się 

obec nie na ukra iń skim ryn ku mle -

czar skim. W grud niu 2021 r. lo kal ny 

ser wis in for ma cyj ny Obo zre va tel opu -

bli ko wał ba da nie mar ke tin go we su -

ge ru ją ce, że tłuszcz mlecz ny zo stał 

ma so wo za stą pio ny w pro duk tach 

mlecz nych na ryn ku ukra iń skim ole -

jem ro ślin nym. Zgod nie z ukra iń ski -

mi prze pi sa mi we te ry na ryj ny mi za -

war tość tłusz czu mlecz ne go w ma -

śle po win na prze kra czać 80%. W przy -

pad ku do da wa nia ole jów ro ślin nych 

po wy żej te go li mi tu ta kie pro duk ty 

po win ny być ozna ko wa ne ja ko mar -

ga ry na.  

     Mi mo to nie każ da fir ma wy da -

wa ła się prze strze gać tych za sad. 

Obo zre val po in for mo wał, że nie tyl -

ko ma łe skle py by ły za -an ga żo wa -

ne w oszu stwa. Stwier dzo no, że nie -

któ re do sta wy ukra iń skiej sie ci de ta -

licz nej do star cza ją sfał szo wa ne pro -

duk ty do sie ci han dlo wych. Jak sza -

cu je pu bli ka cja, do wy pro du ko wa nia 

200 gra mów ma sła po trze ba oko ło 

4 li trów su ro we go mle ka. Na po cząt -

ku 2022 r. śred nia ce na mle ka su ro -

we go na Ukra inie wy no si ła 10 hry -

wien (1,22 zł) za kost kę.  

     Gdy weź mie się pod uwa gę koszt 

ener gii elek trycz nej, pra cy i ma ga -

zy no wa nia, oka zu je się, że na wet 

teo re tycz nie 200-gra mo wa pacz ka 

ma sła nie mo że kosz to wać 

mniej niż 50 hry wien (6,11 zł). 

Mi mo to klien ci mo gli go ła two 

ku pić za 25 do 30 hry wien 

(3,06-3,67 zł). Ma so we fał szo wa -

nie szko dzi ukra iń skim pro du cen -

tom żyw no ści, któ rzy sta ra ją się 

w peł ni prze strze gać ist nie ją cych 

prze pi sów we te ry na ryj nych.  

   Ele na Ku li ko va, pre zes za rzą du 

ukra iń skiej fir my spo żyw czej Spo -

zhi vcha Do vir, po wie dzia ła, że oszu -

stwa na ukra iń skim ryn ku żyw no ści 

moż na do ko nać na kil ka róż nych 

spo so bów. Ku li ko va wy ja śni ła, że 

cza sa mi za miast tłusz czów ro ślin -

nych po zba wie ni skru pu łów pro du -

cen ci za stę pu ją tłusz cze mlecz ne 

tłusz cza mi od pa do wy mi po cho dze -

nia zwie rzę ce go, jed ny mi z naj tań -

szych do stęp nych opcji.  

     Sa mo ist nie nie ma so we go fał -

szo wa nia na ukra iń skim ryn ku żyw -

no ści przy pi sa no dwóm czyn ni kom. 

Po pierw sze, kon tro la we te ry na ryj -

na na ryn ku jest nie wy star cza ją ca. 

Po dru gie, grzyw ny dla osób, któ re 

na ru szy ły nor my ja ko ści, by ły nie -

wiel kiej wy so ko ści. W osta tecz nym 

roz ra chun ku do dat ko we zy ski ze 

sprze da ży pod ro bio nych pro duk tów 

prze wyż szy ły sto sun ko wo nie wiel -

kie ka ry, ja kie mu sie li po no sić zła -

pa ni oszu ści.  

HODOWCA  D R O B I U  1 2 / 2 0 2 2 63

zywnosc na ukrainie.qxp  12.12.2022  12:39  Strona 63



Siła nabywcza 
odgrywa ważną rolę  

Jest jesz cze je den waż ny czyn nik 

prze ma wia ją cy za ist nie niem sfał szo -

wa nych pro duk tów. We dług stan dar -

dów eu ro pej skich Ukra ina jest kra -

jem o ni skiej si le na byw czej. W 2021 r. 

śred nia pen sja na Ukra inie wy nio sła 

14 tys. hry wien (1711 zł) mie sięcz nie 

– je den z naj niż szych po zio mów 

w Eu ro pie, we dług De par ta men tu 

Ba dań Sta ti sta. W tym kon tek ście 

lwia część miej sco wej lud no ści wy -

bra ła naj tań sze pro duk ty spo żyw cze, 

wie dząc na wet że są fał szo wa ne.  

     Po now nie, zja wi sko to nie jest ty -

po we dla sa mej Ukra iny, ale jest wi -

docz ne w ca łym re gio nie WNP. 

Na przy kład w Ro sji nie któ re ba da -

nia opi nii pu blicz nej wy ka za ły, że 

znacz na część klien tów na dal wy -

bie ra ła by tań sze pro duk ty, wie dząc 

o ich ni skiej ja ko ści.  

     Aby le piej wpa so wać się w lo kal -

ny ry nek, im por te rzy mu szą do kład -

nie za pla no wać swój asor ty ment, 

sku pia jąc się przede wszyst kim na 

ta nich i niż szej ja ko ści ofer tach.  

     Do ro shen ko po wie dział, że kil ka 

lat te mu ana li ty cy z kra jów Eu ro py 

Wschod niej prze pro wa dzi li se rię ba -

dań i od kry li, że wiel cy mię dzy na ro -

do wi pro du cen ci do star cza ją pro -

duk ty i to wa ry niż szej ja ko ści do kra -

jów eu ro pej skich o niż szym stan dar -

dzie ży cia. 

     „Pro du cen ci żyw no ści do sto so -

wu ją [swój asor ty ment] do po zio mu 

efek tyw ne go po py tu i ob ni ża ją kosz -

ty to wa rów. Nie jest ta jem ni cą, że 

w na szym kra ju [efek tyw ny po pyt] 

jest ni ski, a dla więk szo ści kon su -

men tów ce na od gry wa de cy du ją cą 

ro lę w wy bo rze pro duk tów” – po -

wie dział, do da jąc, że ist nie je wie le 

opcji, w ja ki spo sób do staw cy mo gą 

ob ni żyć kosz ty pro duk cji, nie ła miąc 

żad nych prze pi sów ani prze pi sów 

we te ry na ryj nych.  

     Do ro szen ko po wie dział, że ja -

kość żyw no ści za zwy czaj wzra sta 

wraz ze stan dar dem ży cia. Wy ja śnił, 

że na po cząt ku po pra wia się ja kość 

im por to wa nych pro duk tów. Wkrót ce 

po tem nad ra bia ją za le gło ści lo kal ni 

pro du cen ci. „Do pó ki to nie na stą pi, 

ukra iń scy kon su men ci bę dą mu sie li 

jeść pro duk ty nie naj lep szej ja ko ści” 

– do dał.  

Eksport pod lupą  

Mi mo to ja kość ukra iń skie go eks -

por tu żyw no ści wy da je się być przy -

zwo ita, choć nie za wsze tak by ło. 

Kraj eks por tu je głów nie drób i ja ja, 

choć eks port pro duk tów mlecz nych 

rów nież wzrósł w cią gu ostat nich 

kil ku lat.  

     MHP, naj więk szy pro du cent mię -

sa broj le rów przed ro syj ską in wa zją, 

eks por to wał swo je pro duk ty do 85 

kra jów na ca łym świe cie. Avan gard, 

naj więk szy pro du cent i eks por ter 

pro duk tów ja jecz nych, wy sy łał ja ja 

do 40 kra jów. Ovo star Union, ko lej -

ny gi gant bran ży jaj czar skiej, miał 

po wią za nia han dlo we z klien ta mi 

w 55 kra jach.  

     Przez la ta więk szość klien tów po -

zo sta wa ła za do wo lo na z ja ko ści ukra -

iń skiej żyw no ści. Jed nak w 2021 r. 

eks port jaj z Ukra iny do UE zo stał 

pod da ny wzmoc nio nej kon tro li po 

tym, jak ło tew skie służ by ds. żyw no -

ści i we te ry na rii wy kry ły sal mo nel lę 

w par tii im por to wa nych pro duk tów 

w grud niu 2020 r. 

     Ło tew scy urzęd ni cy przed sta wi li 

swo je usta le nia w sys te mie wcze -

sne go ostrze ga nia Unii Eu ro pej skiej 

o nie bez piecz nej żyw no ści i pa szach 

i stwier dzi li, że Lidl Lie tu va im por to -

wa ła ja ja z Ovo star Eu ro pe i dys try -

bu owa ła je na Li twie. W 2020 ro ku 

sal mo nel la zo sta ła wy kry ta w 2 prób -

kach pro duk tów ja jecz nych po cho -

dzą cych z Ukra iny, po da ła Ło tew ska 

Służ ba ds. Żyw no ści i We te ry na rii 

(LVS), i nie był to pierw szy raz, kie dy 

kra je bał tyc kie kwe stio no wa ły bez -

pie czeń stwo ukra iń skich pro duk tów 

ja jecz nych.  
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     W 2019 r. ło tew ski mi ni ster rol nic twa Ka spars Ger -

hards we zwał Ko mi sję Eu ro pej ską do pod ję cia do dat ko -

wych środ ków w ce lu zmniej sze nia ry zy ka sal mo nel li w ja -

jach im por to wa nych z Ukra iny po po dob nym in cy den cie. 

     Wszyst kie ukra iń skie pro duk ty ja jecz ne, któ re są eks -

por to wa ne do kra jów eu ro pej skich, są bez wy jąt ku do -

kład nie spraw dza ne pod ką tem sal mo nel li i in nych pa to -

ge nów, po in for mo wa ło Sto wa rzy sze nie Ukra iń skich Ho -

dow ców Dro biu w oświad cze niu na swo jej stro nie in ter -

ne to wej w od po wie dzi na skan dal. Ukra iń scy pro du cen ci 

dro biu stwier dzi li, że skar gi wy ra ża ne przez bał tyc kich le -

ka rzy we te ry na rii na le ży uznać za pró bę ucie ka nia się do 

„nie uczci wej kon ku ren cji”. 

     W po przed nich la tach oba wy o ja kość ukra iń skie go 

dro biu i jaj wy ra żał rów nież ro syj ski or gan nad zo ru we te -

ry na ryj ne go Ros sel ho zna dzor. Ro syj skie rosz cze nia ma ją 

być jed nak uza sad nio ne wzglę da mi po li tycz ny mi i chę cią 

ochro ny kra jo wych do staw ców przed po tęż ny mi kon ku -

ren ta mi w są sied nim kra ju. 

     W cią gu ostat nich kil ku lat MHP spo tka ło się w Eu ro -

pie z kry ty ką ze stro ny grup rol ni ków z róż nych po wo -

dów. Jed nak fir ma nie spo tka ła się pu blicz nie z żad ny mi 

ata ka mi na ja kość swo ich pro duk tów. 

Wojna nie oszczędza niczego  

Nie wie le wia do mo o obec nej sy tu acji z kon tro lą ja ko ści 

żyw no ści na Ukra inie. Od po cząt ku dzia łań wo jen nych 

wła dze ukra iń skie do kła da ją wszel kich sta rań, aby za -

pew nić do stęp ność żyw no ści oby wa te lom, zwłasz cza tym, 

któ rzy ucie kli ze swo ich do mów w po szu ki wa niu schro -

nie nia na sto sun ko wo bez piecz nych te ry to riach. 

     Wia do mo, że wie le miejsc pro duk cji żyw no ści zo sta ło 

uszko dzo nych przez dzia ła nia wo jen ne lub znisz czo nych. 

Od wrze śnia na Ukra inie bra ku je jaj, po nie waż 11 go spo -

darstw za wie si ło dzia łal ność z po wo du uszko dzeń fi zycz -

nych. W re zul ta cie eks port jaj gwał tow nie spadł. Ucier -

pia ła rów nież du ża licz ba ma ga zy nów prze cho wu ją cych 

żyw ność. Do stęp ne są tyl ko ogra ni czo ne in for ma cje na 

te mat dzia ła nia Pań stwo wej Służ by Ukra iny ds. Bez pie -

czeń stwa Żyw no ści i Ochro ny Praw Kon su men tów. 

     Jest bar dzo praw do po dob ne, że w ob li czu woj ny kon -

tro la ja ko ści pro duk tów spo żyw czych na ryn ku zo sta ła 

za kłó co na, choć nie zo sta ła cał ko wi cie wy eli mi no wa na. 

Nie któ rzy ana li ty cy uwa ża ją, że mo że upły nąć wie le lat, 

za nim ukra iń ska służ ba ja ko ści żyw no ści od zy ska si ły po 

ro syj skiej in wa zji. Wie le bę dzie za le żeć od te go, jak dłu -

go bę dzie trwa ła woj na i jak bę dzie wy glą dał plan na -

praw czy ukra iń skiej go spo dar ki po jej za koń cze niu. ■
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Nie wąt pli wym atu tem byd go skie go obiek -

tu jest je go wiel kość, do stęp ność par kin -

gów jak rów nież po ło że nie, z da la od za -

tło czo ne go cen trum mia sta przy bar dzo 

do brym po łą cze niu ko mu ni ka cyj nym dla 

przy jeż dża ją cych z róż nych czę ści kra ju. 

      Or ga ni za to rzy spo dzie wa ją się udzia -

łu bli sko 150 wy staw ców z kra ju i za gra ni -

cy, któ rzy za pre zen tu ją bo ga tą ofer tę 

wszyst kie go, co nie zbęd ne w cho wie i ho -

dow li zwie rząt po cząw szy od ge ne ty ki po -

przez pa sze i sys te my ich za da wa nia, le ki 

i pre pa ra ty we te ry na ryj ne, ro bo ty udo jo -

we, wy po sa że nie bu dyn ków in wen tar skich 

(rów nież ich pro jek ty i bu do wę), a tak że 

ma szy ny do zbio ru i kon ser wa cji pasz. 

      Tar gi to jed nak nie tyl ko eks po zy cja 

firm. W 25-let niej hi sto rii im pre zy, co ro -

ku nie zwy kle istot nym ele men tem by ła 

i jest kon fe ren cja na uko wo -tech nicz na. 

W tym ro ku za po wia da się ona bar dzo 

in te re su ją co. Pierw sze go dnia tar gów 

dla ho dow ców by dła mię sne go, w któ -

rym udział we zmą przed sta wi cie le związ -

ków ho dow ców i pro du cen tów, przed -

sta wi cie le bran ży mię snej oraz eks per ci 

ryn ko wi. Te go dnia rów nież, w czę ści 

po świę co nej trzo dzie chlew nej, dys ku -

tan ci po sta ra ją się zna leźć od po wiedź 

na py ta nie „Czy pra wo daw stwo mo że 

znisz czyć bran żę?”, pa nel po pro wa dzi 

dr To masz Schawrz z UP w Kra ko wie. 

Z ko lei bran żę dro biar ską or ga ni za to rzy 

wraz Kra jo wą Izbą Pro du cen tów Dro biu 

i Pasz za pra sza ją na Fo rum, gdzie mo -

wa bę dzie o ochro nie wi ze run ku bran ży 

przed ata ka mi pseu do eko lo gów, ubez -

pie cze niach od sal mo nel li,  czy też o ak -

tu al nych wy zwa niach w sztucz nej in ku -

ba cji dro biu. 

      Dru gi dzień tar gów za po wia da się 

nie mniej in te re su ją co je śli cho dzi o pre -

lek cje i wy kła dy. Dla ho dow ców by dła 

mlecz ne go Pol ska Fe de ra cja Ho dow ców 

By dła i Pro du cen tów Mle ka oraz za pro -

sze ni go ście, za pra sza ją do dys ku sji na 

te mat wpły wu ro sną cych cen ener gii na 

pro duk cję mle ka i ca łą bran żę mle czar -

ską. Rów nież w so bo tę, Pa tron Na uko wy 

tar gów – Po li tech ni ka Byd go ska, za pra -

sza na cykl wy kła dów dla ho dow ców by -

dła, świń i dro biu na te mat m.in. bio bez -

pie czeń stwa ho dow li i bio ase ku ra cji. Z ko -

lei Kra jo wa Fe de ra cja Ho dow ców Dro -

biu i Pro du cen tów Jaj wraz Unią Pro du -

cen tów i Pra co daw ców Prze my słu Mię -

sne go, przy go to wa ły bar dzo bo ga ty pro -

gram pa ne li dys ku syj nych i wy kła -

dów, w trak cie któ rych po sta ra ją się 

zna leźć od po wiedź na py ta nie „Jak 

bu do wać od por ność pol skie go ryn -

ku dro biu? Co mó wią licz by i tren -

dy?” czy li pol skie dro biar stwo ocza mi 

eko no mi stów, prak ty ków i spe cja li -

stów mar ke tin gu i PR. 

      Ku jaw sko-Po mor ski Ośro dek Do -

radz twa Rol ni cze go w Mi ni ko wie, 

w so bot nie po łu dnie za pra sza do 

de ba ty z udzia łem przed sta wi cie la MRiRW 

Wal de ma ra Gu by, Dy rek to ra De par ta men -

tu Ryn ków Rol nych. W spo tka niu tym, któ -

re go te ma tem prze wod nim bę dzie „Pro -

duk cja zwie rzę ca w do bie kry zy su” udział 

we zmą rów nież Ja cek Za rzec ki Pre zes 

PZHiPBM, Bar tosz Czar niak rzecz nik 

PZHiPTCh POLSUS, To masz Pa rzy but Pre -

zes Sto wa rzy sze nia Rzeź ni ków i Wę dli -

nia rzy RP, a ca łość po pro wa dzi Dy rek tor 

KPODR Mi ni ko wo Ry szard Ka miń ski. 

 

      Ze szcze gó ło wym pro gra mem kon -

fe ren cji moż na za po znać się na stro nie: 

www.tar gi fer ma.com.pl/pro gram/kon -

fe ren cje. 

      Już po 15 grud nia br. wszy scy, któ rzy 

chcą otrzy mać bez płat ną kar tę wstę pu 

na tar gi, bę dą mo gli za re je stro wać się 

na stro nie im pre zy https://tar gi fer ma. com. 

pl/dla -go sci/re je stra cja -uczest ni ka/ 

 

Za pra sza my do Byd gosz czy,  

do Ha li BCTW  

w dniach 24-26 lu te go 2023!
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in formacja prasowa

Po raz drugi w Bydgoszczy w Hali BCTW, odbędą się Targi FERMA, 

spotkanie dla profesjonalistów chowu i hodowli bydła, świń i drobiu.

Targi Ferma 
– największe specjalistyczne targi 
dla fachowców produkcji  
zwierzęcej w Polsce

„Moc no wie rzy my, że przy szło rocz -

na FERMA, bę dzie praw dzi wie po -

pan de micz ną od sło ną, bez ob -

ostrzeń i za ka zów, a żad ne czyn -

ni ki ze wnętrz ne nie za kłó cą przy -

go to wań jak i sa mych tar gów, cze -

go nie ste ty by li śmy świad ka mi 

w tym ro ku, kie dy to w dniu roz -

po czę cia im pre zy, wy bu chła woj -

na na Ukra inie. Du że za in te re so -

wa nie im pre zą wśród ho dow ców 

oraz wspar cie ja kie go udzie la ją 

nam Ku jaw sko-Po mor ska Izba Rol -

ni cza, KPODR Mi ni ko wo oraz fe -

de ra cje i związ ki bran żo we, po -

zwa la nam opty mi stycz nie pa trzeć 

na edy cję 2023, dla te go już dziś 

za pra szam wszyst kich do Byd gosz -

czy” – mó wi Kie row nik Pro jek tu 

FERMA, Ma riusz Ja błoń ski.

Szczegóły na stronie: 

www.targiferma.com.pl
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Co to jest drób 
i zakład drobiu?  

De fi ni cję po jęć „drób” oraz „za kład 

dro biu” za wie ra usta wa o ochro nie 

zdro wia zwie rząt oraz zwal cza niu 

cho rób za kaź nych zwie rząt. 

     Zgod nie z tą usta wą – po przez 

drób, na le ży ro zu mieć utrzy my wa ne 

w ce lach roz pło do wych, pro duk cji mię -

sa lub jaj spo żyw czych lub od two rze -

nia za so bów ptac twa łow ne go: 

ku ry,  ■

kacz ki,  ■

gę si,  ■

in dy ki,  ■

prze piór ki,  ■

per li ce,  ■

stru sie oraz in ne bez grze bie niow ce,  ■

go łę bie,  ■

ba żan ty i ku ro pa twy. ■

      Za kład dro biu to obiekt bu dow la -

ny lub je go część, w któ rym wy ko nu je 

się jed ną z na stę pu ją cych czyn no ści: 

pro duk cję jaj wy lę go wych prze -■

zna czo nych do wy lę gu pi skląt re -

pro duk cyj nych, pra ro dzi ciel skich 

lub ro dzi ciel skich (za kład ho dow li 

za ro do wej), 

pro duk cję jaj wy lę go wych prze -■

zna czo nych do wy lę gu pi skląt użyt -

ko wych (za kład re pro duk cyj ny), 

od chów dro biu ho dow la ne go do ■

fa zy osią gnię cia doj rza ło ści płcio -

wej lub roz po czę cia nie śno ści (za -

kład od cho wu dro biu), 

in ku ba cję jaj wy lę go wych, wy ląg ■

oraz do star cza nie pi skląt jed no -

dnio wych, za któ re uwa ża się pi -

sklę ta dro biu ma ją ce mniej niż 72 

go dzi ny ży cia, jesz cze nie kar mio -

ne, a w przy pad ku pi skląt kacz ki 

piż mo wej (Ca iri na mo scha ta) lub 

jej krzy żów ki, któ re mo gły być kar -

mio ne (za kład wy lę gu dro biu). 

     Po przez za kład dro biu ro zu mieć 

na le ży ro zu mieć wszel kie po miesz -

cze nia, struk tu rę lub – w przy pad ku 

cho wu lub ho dow li na wol nym po -

wie trzu – śro do wi sko lub miej sce, 

w któ rym – tym cza so wo lub sta le 

– utrzy my wa ne są zwie rzę ta lub prze -

trzy my wa ny jest ma te riał bio lo gicz -

ny, z wy jąt kiem: 

go spo darstw do mo wych, w któ -■

rych utrzy mu je się zwie rzę ta do -

mo we, 

za kła dów lecz ni czych dla zwie rząt. ■

     Zgod nie z no wą usta wą po ję cie 

to sto su je się je dy nie w od nie sie niu 

do pta ków z ga tun ków: ku ra (Gal lus 

gal lus), kacz ka (Anas pla tyr hyn chos), 

kacz ka piż mo wa (Ca iri na mo scha ta), 

gęś (An ser an ser), gęś gar bo no sa 

(An ser cy gno ides), in dyk (Me le agris 

gal lo pa vo), prze piór ka ja poń ska (Co -

tur nix ja po ni ca), per li ca (Nu mi da me -

le agris) oraz struś (Stru thio ca me lus).  

     Do dać trze ba, iż w myśl no wych 

prze pi sów „za kład dro biu” to tak że 

wy lę gar nia, któ ra zgod nie z przed -

mio to wym ak tem pra wa eu ro pej skie -

go ozna cza za kład, w któ rym zbie ra 

się i prze cho wu je ja ja oraz pro wa dzi 

się ich in ku ba cję i wy lęg w ce lu do -

star cza nia: 

jaj wy lę go wych, ■

pi skląt jed no dnio wych na le żą cych ■

do dro biu lub pi skląt in nych ga -

tun ków. 

Numeracja 
zakładów drobiu 

No wa usta wa o sys te mie iden ty fi ka -

cji i re je stra cji zwie rząt wpro wa dza 

obo wią zek przy pi sa nia każ de mu za -

kła do wi dro biu w Pol sce od po wied -

nie go nu me ru iden ty fi ka cyj ne go. Na -

da je go, na wnio sek pod mio tu pro -

wa dzą ce go ta ki za kład, kie row nik 

biu ra Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo -

der ni za cji Rol nic twa. 

Skła da się on z: 

li ter „PL”, ■

dzie wię ciu cyfr bę dą cych nu me -■

rem iden ty fi ka cyj nym,  

trzech cyfr ozna cza ją cych ko lej ny ■

nu mer za kła du dro biu. 

     Wnio sek o nada nie nu me ru skła -

da się w ter mi nie 14 dni od dnia re je -

stra cji za kła du dro biu lub je go za -

twier dze nia, lecz nie póź niej niż 
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Parlament uchwalił długo wyczekiwaną ustawę z dnia 4 listopada 

2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wprowadza ona 

znaczące zmiany w zakresie hodowli drobiu, w tym obowiązek rejestracji 

zakładów, które się tym zajmują.

Rejestracja drobiu 
– nowe przepisy

adw. Przemysław Lech 
www.prawnikhodowcy.pl 

tel. 604 168 489

prawo dla hodowców
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w dniu wpro wa dze nia do nie go pierw -

sze go pta ka lub ja ja.  

     Na do wód nada nia nu me ru kie -

row nik biu ra Agen cji wy da je pod -

mio to wi pro wa dzą ce mu za kład dro -

biu od po wied nie za świad cze nie, 

w ter mi nie 7 dni od dnia otrzy ma nia 

wnio sku. 

      Trze ba też wie dzieć, że nie zło że -

nie wnio sku o nada nie nu me ru iden -

ty fi ka cyj ne go lub też zło że nie go po 

ter mi nie za gro żo ne jest ka rą grzyw ny. 

Rejestracja 
zakładów drobiu 

No we prze pi sy wpro wa dza ją kom -

pu te ro wą ba zę da nych pro wa dzo ną 

przez Agen cję Re struk tu ry za cji i Mo -

der ni za cji Rol nic twa, któ ra po sia da 

sta tus re je stru pu blicz ne go. 

     Za wie ra ona in for ma cje do ty czą -

ce każ de go za kła du dro biu, w tym: 

nu mer nada ny za kła do wi dro biu ■

przez kie row ni ka biu ra Agen cji, 

da tę re je stra cji al bo za twier dze -■

nia za kła du dro biu oraz we te ry -

na ryj ny nu mer iden ty fi ka cyj ny 

nada ny za kła do wi dro biu, 

imię i na zwi sko, miej sce za miesz -■

ka nia i ad res al bo na zwę, sie dzi -

bę i ad res pod mio tu pro wa dzą ce -

go za kład dro biu oraz je go nu -

mer PESEL i nu mer REGON, o ile 

zo sta ły nada ne, 

ad res i współ rzęd ne geo gra ficz -■

ne (sze ro kość i dłu gość geo gra -

ficz ną) miej sca po ło że nia za kła -

du dro biu, 

opis obiek tów za kła du dro biu, ■

ro dzaj za kła du dro biu, ■

ga tun ki, ka te go rie oraz licz bę pta -■

ków lub jaj wy lę go wych od po wied -

nio utrzy my wa nych lub prze trzy -

my wa nych w za kła dzie dro biu, 

okres, w któ rym pta ki lub ja ja wy -■

lę go we są od po wied nio utrzy my -

wa ne lub prze trzy my wa ne w za -

kła dzie dro biu, 

sta tus epi zo otycz ny za kła du dro -■

biu, je że li zo stał nada ny, 

ogra ni czeń w za kre sie sta tu su ■

zdro wot ne go za kła du, je że li zo -

sta ły one wpro wa dzo ne przez or -

ga ny In spek cji We te ry na ryj nej, 

da tę za prze sta nia pro wa dze nia ■

dzia łal no ści w za kła dzie dro biu, 

opis sys te mu utrzy my wa nia dro -■

biu w za kła dzie dro biu. 

     Wspo mnieć trze ba, iż in for ma cje 

do ty czą ce za kła du dro biu usu wa się 

z kom pu te ro wej ba zy da nych po 

upły wie 3 lat od dnia za prze sta nia 

przez pod mio ty, któ re go pro wa dzą 

od po wied nio: 

utrzy my wa nia pta ków,  ■

prze trzy my wa nia jaj.  ■

Zasady dostępu 
do komputerowej 
bazy danych  
Do kom pu te ro wej ba zy da nych do -

stęp ma ją or ga ny In spek cji We te ry -

na ryj nej oraz pod mio ty pro wa dzą ce 

za kła dy dro biu. Jest on udzie la ny je -

dy nie na wnio sek i cał ko wi cie nie -

od płat nie. 

     Pre zes Agen cji mo że rów nież udo -

stęp nić in for ma cje za war te w kom pu -

te ro wej ba zie da nych, z wy łą cze niem 

da nych oso bo wych, na wnio sek: 

in sty tu tu ba daw cze go, ■

związ ku ho dow ców lub przed się -■

bior stwa ho dow la ne go, pod wa -

run kiem jed nak, że in for ma cje te 

bę dą wy ko rzy sty wa ne do ce lów 

na uko wych, sta ty stycz nych lub ho -

dow la nych. 

W przy pad ku, gdy ist nie ją roz -

bież no ści mię dzy in for ma cja mi 

za war ty mi w kom pu te ro wej ba -

zie da nych a sta nem fak tycz -

nym, pod miot pro wa dzą cy za -

kład dro biu, po wi nien zgło sić te 

roz bież no ści, skła da jąc jed no -

cze śnie wnio sek o do ko na nie 

od po wied niej ak tu ali za cji. Na je -

go pod sta wie Agen cja obo wią -

za ne jest nie zwłocz nie do ko nać 

od po wied nich zmian po sia da -

nych da nych. 

Obowiązki zgłoszeniowe 
podmiotów pro wa dzą -
cych zakłady drobiu 

Pod miot pro wa dzą cy za kład dro biu 

obo wią za ny jest zgło sić do kom pu -

te ro wej ba zy da nych: 

zwięk sze nie lub zmniej sze nie licz -■

by pta ków i jaj wy lę go wych w za -

kła dzie dro biu, 

za bi cie pta ków z na ka zu po wia -■

to we go le ka rza we te ry na rii w za -

kła dzie dro biu – z po da niem licz -

by pta ków i jaj wy lę go wych, któ -

rych przy by ło lub uby ło w za kła -

dzie dro biu, oraz miej sca po cho -

dze nia lub prze zna cze nia pta ków 

lub jaj wy lę go wych 

     Ter min do wy peł nie nia przed mio -

to we go obo wiąz ku wy no si 7 dni od 

dnia wy stą pie nia wska za nych po wy -

żej zda rzeń. 

W przy pad ku pad nięć lub śmier -

ci pta ków w in nych oko licz no -

ściach niż za bi cie z na ka zu po -

wia to we go le ka rza we te ry na rii 

w za kła dzie dro biu, pod miot pro -

wa dzą cy za kład dro biu obo wią -

za ny jest zgło sić do kom pu te -

ro wej ba zy da nych łącz ną licz -

bę sztuk pta ków, któ rych uby ło 

z tych przy czyn w okre sie ty go -

dnia. 

     W przed mio to wym za kre sie, pod -

miot pro wa dzą cy: 

rzeź nię – zgła sza do kom pu te ro -■

wej ba zy da nych ubój pta ków z po -

da niem co naj mniej licz by pta ków 

pod da nych ubo jo wi oraz nu me ru 

za kła du dro biu, z któ re go po cho -

dzi ły te pta ki, 

prawnik rejestracja.qxp  12.12.2022  12:58  Strona 68



za kład prze twór czy lub spa lar nię ■

– zgła sza do kom pu te ro wej ba zy 

da nych uniesz ko dli wie nie zwłok 

pta ków lub jaj wy lę go wych z po -

da niem co naj mniej licz by zwłok 

pta ków lub jaj wy lę go wych pod -

da nych uniesz ko dli wie niu oraz nu -

me ru za kła du dro biu, z któ re go 

po cho dzi ły te zwło ki lub te ja ja. 

     Na ko niec war to wspo mnieć, że 

ist nie je pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni -

stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi w spra -

wie wy ma gań dla za kła du dro biu, po 

speł nie niu któ rych pod miot pro wa -

dzą cy za kład dro biu ma obo wią zek 

do ko ny wa nia zgło szeń do kom pu -

te ro wej ba zy da nych, jed nak że do 

dnia pu bli ka cji ni niej sze go wpi su, nie 

we szło ono w ży cie.  

Podsumowanie 

Re asu mu jąc – no wa usta wa o sys te -

mie iden ty fi ka cji i re je stra cji zwie -

rząt, który jest ak tem praw nym, wpro -

wa dza nu me ra cję oraz re je stra cję 

za kła dów dro biu. Jak wska zu je uza -

sad nie nie pro jek tu – umoż li wi to 

okre śle nie rze czy wi ste go po gło wia 

utrzy my wa nych pta ków oraz ich po -

szcze gól nych ga tun ków. 

     Po zwo li to tak że na okre śle nie 

rze czy wi stej ska li pro duk cji w po -

szcze gól nych sys te mach utrzy my wa -

nia dro biu, co bę dzie sta no wi ło pod -

sta wę do wpro wa dze nia ko lej nych 

in ter wen cji ma ją cych na ce lu po pra -

wę wa run ków je go ho dow li w ska li 

ca łe go kra ju. 

     Ce lem tych zmian jest z pew no -

ścią umoż li wie nie In spek cji We te ry -

na ryj nej bar dziej sku tecz ne go nad -

zo ru nad ho dow lą dro biu, w szcze -

gól no ści w za kre sie zwal cza nia pta -

siej gry py. Ma my na dzie ję, że dzia ła -

nia te bę dą rze czy wi ście sku tecz ne, 

bo po stro nie ho dow ców z ro ku na 

rok jest co raz wię cej obo wiąz ków. 

     Zgod nie z roz po rzą dze niem Mi -

ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 

29 grud nia 2006 ro ku, je że li pro wa -

dzi my han del bez po śred ni, to bez 

re je stra cji mo że my ho do wać do 350 

kur. Je śli na to miast nie chce my pro -

wa dzić dzia łal no ści zwią za nej z dro -

biem, a na sze pta ki ma ją być wy -

łącz nie na uży tek wła sny, to licz ba 

ta wy no si od 50. ■

www.prawnikhodowcy.pl

Zwalczanie najgroêniejszych szkodników  
ferm drobiarskich: 

ptaszyƒca kurzego, pleÊniakowca 
lÊniàcego, trojszyków, much i innych  

wtedy, kiedy powszechnie stosowane  
metody zawodzà.

Metoda termiczna polega na podgrzaniu 
całego obiektu łàcznie z wyposa˝eniem 
do temp. 55-62°C i jej utrzymywaniu przez 
ok. 24-36 godz. Cały cykl trwa 2 dni 
i niszczy wszystkie stadia rozwojowe 
szkodników, tak˝e te, które wykazujà 
odpornoÊç na powszechnie stosowane 
produkty biobójcze. Wykonane dotàd 
zabiegi w wielu kurnikach, w tym o bardzo 

du˝ej kubaturze (30 000 m3), radykalnie 
poprawiły stan zdrowotny na fermach 
i wyniszczyły wyst´pujàce w nich paso˝yty 
i nagromadzony ró˝norodny materiał 
infekcyjny. Warto podkreÊliç, ˝e do 
zabiegu nie u˝ywane sà Êrodki chemiczne 
i w zwiàzku z tym nie ma ̋ adnego ryzyka 
znalezienia pozostałoÊci chemicznych 
w jajach lub mi´sie.

Sprzeda˝ Êrodków gryzoniobójczych 
BRODIRAT nowej generacji 
z brodifakum jako substancjà 
aktywnà. Rodentycydy BRODIRAT  
sà w formie granulatu, bloczków 
woskowych i pasty w saszetkach.  

Gryzonie sà nosicielami wielu chorób 
i poÊredniczà w rozwoju paso˝ytów 
oraz szkodników, dlatego ich 
zwalczanie jest zawsze konieczne.

Metoda termiczna z zastosowaniem systemów 
ThermoNox, TermoSol i EkoTerm

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Solfum” Sp. z o.o. 

 95-070 Rąbień AB, ul. Ziemiańska 21, tel. (42) 712 51 00, tel. kom. 502 438 510 
e-mail: solfum@solfum.com.pl   •   www.solfum.com.pl
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Białystok, tel. (85) 663 72 62 
Bieganów, tel. (68) 391 04 06 
Brzozowo, tel. (56) 667 11 42 
Dobrzelin, tel. (24) 285 28 35 
Kalisz, tel. (62) 753 87 00 
Krzemieniewo, tel. (65) 536 11 00/01 
Krzepice, tel. (34) 310 71 00 
Maków Mazowiecki, tel. (29) 717 32 30 
Rychliki, tel. (55) 248 84 31 
Sandomierz, tel. (15) 832 22 58 
Sierpc, tel. (24) 275 87 00/01 
Skokowa, tel. (71) 312 66 65 
Świecie, tel. (52) 331 03 00 
Tworóg, tel. (32) 381 81 30 
Ujazd Dolny, tel. (76) 874 03 12 
www.cargill.com.pl

Wytwórnia Pasz w Szamotułach 
tel. (61) 293 19 84 
Wytwórnia Pasz w Topoli Wielkiej 
tel. (62) 593 00 11 
Wytwórnia Pasz w Płośnicy 
tel. (23) 696 63 23 
Wytwórnia Pasz w Bedlnie Radzyńskim  
tel. (93) 352 86 01 
www.agrifirm.pl 

tel. (87) 424 17 60 
fax (87) 424 17 99 
In fo li nia: 0801 304811 
www.agrocentrum.pl

Wytwórnia Pasz w Turzy 
tel. (14) 653 13 00 
fax (14) 653 13 03 
www.barbara.pl

Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 38 88 
Osiek, tel. 56 646 31 44 
Różewo, tel. 67 260 07 02 
Stajkowo, tel. 67 255 64 95 
Susz, tel. 55 616 12 30 
Ujście, tel. 883 326 747 
www.agrolok.pl

Zakład nr 1 CHRZAN 
tel. (62) 740 36 37, 740 36 38 
fax (62) 740 30 38 
Zakład nr 2 KUNOWO  
tel. (61) 295 00 00 
fax (61) 295 00 75 
www.neorol.eu

PIAST PASZE Sp. z o.o. 
Lewkowiec 
tel. 62 736 02 34, 62 735 44 30 
PIAST PASZE I Sp. z o.o. 
Gołańcz 
tel. 67 261 51 16 
PIAST PASZE I Sp. z o.o. 
Oleśno 
tel. 55 231 42 45 
PIAST PASZE II Sp. z o.o. 
Płońsk 
tel. 23 661 34 80 
www.piastpasze.pl

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. 
Mieszalnia Pasz w Wałczu 
Wytwórnia Pasz w Pile 
tel. (67) 258 90 50 
www.pzzwalcz.pl

tel. (62) 767 67 67 
Biskupice Ołoboczne 
www.tasomix.pl

tel. (68) 387 39 56 
fax (68) 387 52 56 
www.solpasz.pl

tel. 503 855 380 
e-mail: biuro@modernfeed.eu 
www.modernfeed.eu

Buk – tel. (61) 814 02 09 
Grodzisk Wlkp. – tel. (61) 444 57 32 
Iłowo – tel. (23) 654 15 27 
Łęczyca – tel. (24) 721 04 00 
Łomża – tel. (86) 473 70 20 
Mieścisko – tel. (61) 427 89 12 
Spytkowice – tel. (33) 841 04 10 
Golub-Dobrzyń – tel. (56) 683 51 10 
Podkonice Duże – tel. (44) 713 20 08 
Janowiec Wlkp. – tel. (52) 302 31 53 
www.deheus.pl

WYTWÓRNIE PASZ 
•  Wadąg 9, 10-373 Olsztyn 
•  Morąg, ul. Wojska Polskiego 35 

14-300 Morąg 
•  Krosno, 14-400 Pasłęk 
•  Międzyrzec Podlaski, ul. Kościuszki 103 

21-560 Międzyrzec Podlaski 
•  Koło, ul. Składowa 21 

62-600 Koło 
www.wipasz.pl

Zakład Produkcji Pasz Cedrob S.A. 
tel. (23) 675 03 30 
e-mail: cedrob@cedrob.com.pl 
www.cedrobpasze.pl 
Wytwórnia Pasz w Gumowie 
tel. (23) 674 09 84 
Wytwórnia Pasz w Raciążu 
tel. 666 857 499 
I Wytwórnia Pasz w Rypinie 
tel. (54) 412 71 01 
II Wytwórnia Pasz w Rypinie 
tel. (54) 422 01 01 
Wytwórnia Pasz w Ligocie Dolnej 
tel. (77) 444 67 01
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PRODUCENCI PASZ DLA DROBIU (3)

W ofer cie po sia da my mie szan ki peł no por cjo we, kon cen tra ty i pre mik sy dla: 
1. Kurcząt brojlerów                                               4. Indyków brojlerów 
2. Kurcząt i niosek reprodukcyjnych                 5. Indyków reprodukcyjnych 
3. Kur niosek (jaja konsumpcyjne)                    6. Drobiu wodnego 
Programy żywieniowe Agrocentrum dla wyżej wymienionych gatunków drobiu przygotowane są na bazie wieloletnich doświadczeń 
firmy, współpracy z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi specjalistami. Nasze produkty zabezpieczają optymalny wzrost drobiu 
i osiągnięcie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych. Produkcja odbywa się w najnowocześniejszych wytwórniach pasz w Polsce. 
Wykorzystanie w produkcji najnowszych rozwiązań technologicznych i produkcja w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Żywności wg EN ISO 22000 : 2005 gwarantuje bezpieczeństwo produktów i ich powtarzalną wysoką jakość. Do dyspozycji naszych 
klientów są wykwalifikowani doradcy żywieniowi i lekarze weterynarii, których zadaniem jest pomoc klientom w uzyskaniu  
bardzo dobrych wyników produkcyjnych. 

AGROCENTRUM Sp. z o.o. 
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 1  

Wytwórnia Pasz Kałęczyn 
12-200 Pisz, Kałęczyn 8 

tel. +48 87 424 17 60, e-mail: biuro@agrocentrum.pl  
Wytwórnia Pasz Grajewo 

19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 5 
tel. +48 87 272 39 43, e-mail: grajewo_biuro@agrocentrum.pl 

Infolinia 801 304 811 
www.agrocentrum.pl

ZA PRASZ AMY DO WSPÓŁ PRA CY

Pisz

Z ponad 3000 zaangażowanych pracowników, Royal Agrifirm Group przyczynia się  
do odpowiedzialnego łańcucha żywieniowego dla przyszłych pokoleń. Dostarczamy mierzalne, 
istotne i zrównoważone wartości dla hodowli zwierząt, produkcji roślinnej oraz przemysłu 
rolnego. Założona 120 lat temu w Holandii, Royal Agrifirm Group jest przodującą spółdzielnią 
rolniczą z międzynarodową siecią spółek w 16 krajach w Europie, Ameryce Południowej i Azji oraz z 
międzynarodową siecią dystrybucji. 

W Polsce nowoczesne wytwórnie Agrifirm zlokalizowane są w Szamotułach, Topoli Wielkiej, Płośnicy  
oraz Bedlnie Radzyńskim. Proces produkcyjny prowadzony jest zgodnie z międzynarodowymi standardami GMP+B1. 
Wybrane produkty mogą być produkowane w standardzie VLOG. Każda pasza poddawana jest szczegółowej kontroli jakości.  
Nasze produkty dostarczamy bezpośrednio na fermy hodowlane jak i za pośrednictwem sieci dealerów. 

Dzięki połączeniu wieloletnich globalnych badań naukowych i lokalnej, specyficznej wiedzy w dziedzinie hodowli roślin i żywienia zwierząt, 
oferujemy klientom na całym świecie najlepsze rozwiązania dla wyzwań, przed którymi stają każdego dnia. Dzięki ofercie wysokiej jakości 
pasz dla zwierząt, premiksów, koncentratów, minerałów, dodatków żywieniowych, środków ochrony roślin, specyficznym rozwiązaniom 
cyfrowym i profesjonalnemu doradztwu, dostarczamy rozwiązania dla przedsiębiorczych hodowców zwierząt i roślin. 

Agrifirm Polska Sp. z o.o. 
ul. B. Chrobrego 52, 64-500 Szamotuły  
tel. (61) 29 31 970, fax (61) 29 22 369  
e-mail: biuro@agrifirm.pl 
www.agrifirm.pl Szamotuły

Topola Wielka

Płośnica

Bedlno  
Radzyńskie

Grajewo
Kolno
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Fir ma Han dlo wo-Pro duk cyj na „BAR BA RA” Sp. z o.o. dzia ła na ryn ku od 1995 ro ku. Pro du ku je 
w opar ciu o naj now sze tech no lo gie i pro gra my ho dow la ne. W asor ty men cie po sia da mie szan ki  
do wiel ko to wa ro wej pro duk cji dro biu, trzo dy chlew nej oraz mie szan ki peł no por cjo we i uzu peł nia ją ce  
dla mło dzie ży ho dow la nej i re pro duk cji. Pro du ku je rów nież pa sze lecz ni cze na zle ce nie le ka rza we te ry na rii  
opie ku ją ce go się fer mą. Z ra cji na du że roz drob nie nie go spo darstw w re gio nie, fir ma po sia da ca łą ga mę mie sza nek 
peł no por cjo wych i uzu peł nia ją cych dla dro biu, trzo dy i kró li ków, do cho wu przy do mo we go w wor kach od 10 do 50 kg.  
Dzię ki sta łe mu nad zo ro wi nad pro ce sem za ku pów su row ców, nie do pusz cza my do po wsta nia pro duk tów nie speł nia ją cych norm  
ja ko ścio wych. W ro ku 2004 Fir ma Han dlo wo -Pro duk cyj na „BAR BA RA” Sp. z o.o. wdro ży ła i uzy ska ła cer ty fi ka ty sys te mu HACCP  
oraz sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią wg nor my EN ISO 9001: 2000. Wdro żo ne sys te my wy ma ga ją sta łej kon tro li la bo ra to ryj nej.  
Wy bie ra jąc pro duk ty na szej fir my zy sku je cie Pań stwo nie tyl ko ja kość i wie dzę ale tak że moż li wość szyb kiej re ali za cji  
za mó wień, fa cho wą po moc do rad ców ży wie nio wych oraz le ka rzy we te ry na rii. ZA PRA SZA MY DO WSPÓŁ PRA CY.

FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA  
"BARBARA" SPÓŁKA Z O.O.  
33-167 TURZA 195 
tel. (14) 653 13 00,  fax (14) 653 13 03 
e-mail: fhpbarbara@barbara.pl 
www.barbara.pl

Turza

PRODUCENCI PASZ DLA DROBIU (4)

Cargill Poland Sp. z o.o. 
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa 
tel. (48) 22 546 01 00/01 
fax (48) 22 546 01 99

Krzemieniewo

Kalisz

Sierpc

Białystok
Brzozowo

Rychliki

Świecie

Dobrzelin

Bieganów

Skokowa

Ujazd Dolny

Tworóg

Nasze oddziały:

Krzepice

Maków Maz.

Sandomierz

Białystok 
ul. Elewatorska 14 
15-950 Białystok 
tel. (85) 663 72 62 
 
Bieganów 
Bieganów 2 
69-108 Cybinka 
tel. (68) 391 04 06

Brzozowo 
Brzozowo 
86-200 Chełmno 
tel. (56) 667 11 42 
 
Dobrzelin 
ul. Wł. Jagiełły 98 
99-319 Dobrzelin 
tel. (24) 285 28 35

Kalisz 
ul. Obozowa 32-36 
62-800 Kalisz 
tel. (62) 753 87 00 
 
Krzemieniewo 
ul. Dworcowa 167 
64-120 Krzemieniewo 
tel. (65) 536 11 00/01

Krzepice 
ul. Przemysłowa 1 
42-160 Krzepice 
tel. (34) 310 71 00 
 
Maków Mazowiecki 
ul. Przemysłowa 3 
06-200 Maków Maz. 
tel. (29) 717 32 30

Rychliki 
14-411 Rychliki 
tel. (55) 248 84 31 
 
Sandomierz 
ul. Trześniowska 6 
27-600 Sandomierz 
tel. (15) 832 22 58

Sierpc 
ul. Browarna 3 
09-200 Sierpc 
tel. (24) 275 87 00/01 
 
Skokowa 
ul. Przemysłowa 18 
55-110 Prusice, Skokowa 
tel. (71) 312 66 65

Świecie 
ul. Chełmińska 25 
86-100 Świecie 
tel. (52) 331 03 00 
 
Tworóg 
ul. Renarda 10 
42-690 Tworóg 
tel. (48) 32 381 81 30

Ujazd Dolny 
55-340 Udanin 
tel. (48) 76 874 03 12

Na sze za an ga żo wa nie i cięż ka pra ca spra wia ją, że Car gill od lat jest w czo łów ce firm dzia ła ją cych na 
pol skim ryn ku zbóż, rze pa ku i pasz, jed no cze śnie jest jed nym z naj więk szych eks per tów w za kre sie 
ży wie nia zwie rząt. Car gill zaj mu je istot ną po zy cję w świa to wym ryn ku upra wy, trans por tu i prze twa -
rza nia zbóż, ofe ru jąc rol ni kom sze ro ki za kres usług i roz wią zań do za rzą dza nia ry zy kiem.

Cedrob Pasze jest znaczącym w kraju producentem pełnoporcjowych i uzupełniających mieszanek paszowych dla kurcząt 
brojlerów, indyków rzeźnych, kur stad reprodukcyjnych mięsnych i towarowych, gęsi, kaczek oraz szerokiego asortymentu pasz  
dla trzody chlewnej. 
Cedrob Pasze stosuje higienizację służącą do obróbki termicznej granulowanych mieszanek paszowych. Proces higienizacji pozwala  
na produkcję mieszanek paszowych o wysokiej jakości i bezpieczeństwie dla spożywających je zwierząt, gdyż w znacznym stopniu ogranicza 
obecność  
bakterii chorobotwórczych (w tym salmonelloz) i grzybów.  
Cedrob Pasze jest wyposażone w dozowniki i wagi dodatków płynnych oraz w dozowanie enzymów płynnych na granulat. Szczególnie to ostatnie rozwiązanie pozwala  
na produkcję pasz granulowanych i kruszonych znacznie lepiej trawionych i przyswajanych przez drób oraz trzodę chlewną.  
Cedrob Pasze na każdym etapie prowadzi produkcję pasz przestrzegając zasad GMP, GHP, systemu HACCP oraz zgodnie z ISO 9001 : 2009 
Cedrob Pasze to jedne z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych wytwórni pasz w Polsce o łącznej mocy produkcyjnej 60 000 ton miesięcznie.  
Każdy z obiektów wyposażony jest w dwie linie technologiczne do produkcji pasz sypkich i granulowanych, w suszarnie do zboża oraz w laboratorium wyposażone 
w najnowocześniejszy sprzęt. 
Cedrob Pasze zaprasza wszystkich hodowców drobiu i trzody chlewnej do współpracy opartej na partnerstwie i solidności. Oferujemy Państwu najlepszą technologię,  
która pozwoli Wam na osiąganie wyników produkcyjnych na najwyższym poziomie. Pracujemy z pasją i zaangażowaniem na Wasz sukces, który jest także Naszym sukcesem!

Dostarczamy na Państwa fermy paszę powtarzalną o wysokiej jakości i bezpieczeństwie!

ZAKŁADY PRODUKCJI PASZ :

ZAKŁAD PRODUKCJI PASZ CEDROB S.A. 
Ujazdówek 2 A, 06-400 Ciechanów 
tel. 23 675 03 30, fax. 23 675 03 63 
e-mail: cedrob@cedrob.com.pl

Gumowo
Raciąż

Rypin I 
Rypin II

Ligota  
Dolna

Wytwórnia w Gumowie, 06-452 Ościsłowo 
Wytwórnia w Raciążu, ul. Płocka 78, 09-140 Raciąż 

I Wytwórnia w Rypinie, ul. Bielawki 20, 87-500 Rypin 
II Wytwórnia w Rypinie, ul. Bielawki 7, 87-500 Rypin 

Wytwórnia w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa 9, 46-200 Kluczbork

www.cedrobpasze.pl
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PRODUCENCI PASZ DLA DROBIU (5)

De Heus Sp. z o.o. 
ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca 
tel. (24) 721 04 00, fax (24) 721 04 04 
e-mail: pl.info@deheus.com 
www.deheus.pl

De Heus to ekspert w żywieniu zwierząt i lider w dostarczaniu 
rozwiązań żywieniowych wśród polskich firm paszowych. 
Od ponad 30 lat w Polsce i ponad 100 lat na świecie, De Heus 
wspiera osiągnięcia swoich klientów:  
producentów żywca, jaj i mleka. Nieustannie, wspólnie 
z Klientami wzmacnia wydajność i rozwój technologiczny, 
wykorzystując swoją bogatą wiedzę o żywieniu i hodowli 
zwierząt.  

W De Heus produkowane są mieszanki paszowe 
pełnoporcjowe, mieszanki uzupełniające (koncentraty), 
a także mieszanki mineralno-witaminowe (premiksy) 
i preparaty mlekozastępcze.  

Znakami rozpoznawczymi De Heus są profesjonalne 
doradztwo żywieniowo-techniczne oraz specjalistyczne 
programy żywieniowe „szyte na miarę” potrzeb Klientów. 
Firma oferuje również doradztwo w budowie obiektów 

inwentarskich, realizowane 
przez profesjonalistów z działu 
rozwoju agrobiznesu Agra-Matic 
oraz inne rozwiązania biznesowe, których 
celem jest wspieranie komfortowego rozwoju hodowców, 
w tym rozwiązania kontraktacyjne. 

W De Heus wiemy, że jakość mięsa zależy od tego, jak dobrze 
żywione są zwierzęta. Dlatego produkujemy z myślą o ich 
potrzebach i najlepszym rozwoju, a odpowiedzialna 
produkcja i troska o środowisko to nasz wkład w proces 
wytwarzania żywności! 

W 2021 r. firma De Heus połączyła się z Golpasz S.A. Fuzja 
pozwoli na jeszcze lepszą i efektywniejszą obsługę 
hodowców, a jednocześnie stawia De Heus na pozycji lidera 
na polskim ryku paszowym.

Łomża

Łęczyca

Podkonice Duże

Grodzisk Wlkp.

Buk
Janowiec Wielkopolski

Iłowo

Mieścisko

Spytkowice

W DE HEUS RO BI MY WIĘ CEJ NIŻ PA SZE

ModernFeed – wytwórnia pasz wysoce zaangażowana w jakość.

Golub-Dobrzyń

ModernFeed to nowoczesna wytwórnia pasz zlokalizowana 
w województwie opolskim w miejscowości Magnuszowice. 
Jesteśmy częścią przedsiębiorstwa działającego na rynku 
od ponad 30 lat. Zebrane w tym czasie doświadczenie 
wykorzystujemy codziennie przy produkcji wysokiej jakości 
pasz sypkich dla drobiu – szczególnie na odchów oraz okres 
produkcji niosek reprodukcyjnych linii ROSS, COBB 
oraz niosek konsumpcyjnych. Wyróżnia nas indywidualne 
podejście do klienta oraz pasja do produkcji pasz 
o doskonałej strukturze. Wykorzystujemy kombinacje 

dwóch systemów produkcji – premillingu oraz postmillingu, 
które w połączeniu z zastosowaniem różnych sposobów 
mielenia podczas jednego cyklu produkcyjnego, pozwalają 
nam uzyskać pożądany rozkład frakcji w paszy. 

Jako młody i dynamiczny zespół kładziemy nacisk na rozwój 
oraz ciągłe podnoszenie jakości naszych wyrobów.  
Wykorzystujemy zautomatyzowane zaplecze produkcyjne, 
co pozwala nam na dostarczanie bezpiecznych pasz dla 
naszych klientów.

Magnuszowice

ModernFeed sp. z o.o. 
Magnuszowice 77, 
49-156 Magnuszowice 
tel. 503 855 380 
e-mail: biuro@modernfeed.eu 

www.modernfeed.eu
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PRODUCENCI PASZ DLA DROBIU (6)

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu prowadzą działalność w północno-zachodnich rejonach 
Polski. Przedmiotem naszej działalności jest produkcja pełnoporcjowych pasz i koncentratów, głównie dla 
drobiu i trzody chlewnej oraz produkcja mąk pszennych. Prowadzimy skup, kontraktację i przechowywanie 
zbóż oraz rzepaku w systemie ciągłym w Elewatorach w Strzelcach Krajeńskich. Działalność spółki związana jest 
z produkcją zwierzęcą i roślinną. Posiadamy trzy fermy brojlerów kurzych o łącznej produkcji rocznej ok 10 mln sztuk,  
co pozwala na wprowadzenie nowych, efektywnych rozwiązań żywieniowych. 
Posiadamy 2 Wytwórnie Pasz – w Pile oraz w Wałczu. Nasze obiekty wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia i innowacyjne technologie.  
Własne zaplecze techniczne oraz specjalistyczny transport gwarantują najwyższą jakość usług. Stosowane surowce oraz produkty ich przetworzenia 
podlegają stałej kontroli prowadzonej przez zakładowe laboratorium. Mając na celu zapewnienie odbiorcy najwyższej jakości produktów wprowadzony 
został system zarządzania TESCO, GMP+ (w tym QS) oraz RedCert. 
Ufamy, że nawiązując z nami współpracę docenią Państwo korzyści ze stosowania naszych produktów. Gwarantujemy zadowolenie z towarów  
oraz ciągłość i terminowość dostaw. Więcej informacji na temat Spółki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.  
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Firmy.

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. 
Mieszalnia Pasz w Wałczu 
Wytwórnia Pasz w Pile 
ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz 
tel./fax (67) 258 90 50 
e-mail: sekretariat@pzzwalcz.pl 
www.pzzwalcz.pl

Wałcz

Piła
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PRODUCENCI PASZ DLA DROBIU (7)

Wipasz S.A. 
Wadąg 9, 10-373 Olsztyn 
www.wipasz.pl

Wipasz produkuje ponad 1 mln ton pasz rocznie, w pięciu zakładach certyfikowanych w systemie GMP+, 
zlokalizowanych w Kole, Morągu, Krośnie, Wadągu i Międzyrzecu Podlaskim. Firma prowadzi sprzedaż pasz dla drobiu, 
trzody, bydła, królików i ślimaków. Poza paszami pełnoporcjowymi w naszej ofercie znajdują się również premiksy, 
koncentraty oraz różnego rodzaju dodatki żywieniowe.  
Jakość paszy zależy od jakości surowca. Najlepsze surowce, połączone według receptur dobieranych przez nasz dział badań i rozwoju,  
gwarantują ponadprzeciętne wyniki hodowlane.  
Każda mieszanka paszowa jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb odbiorcy i parametrów jego fermy. Dedykowane linie produktowe zapewniają 
doskonały skład surowcowy oraz optymalne zbilansowanie składników. Ponadto, nasze produkty są wciąż doskonalone w oparciu o doświadczenia 
prowadzone na fermach referencyjnych. 
Oprócz paszy, naszym klientom oferujemy również wsparcie wysoko wykwalifikowanej kadry zootechników i lekarzy weterynarii, którzy na co dzień dbają 
o zdrowie karmionych przez nas zwierząt. Dodatkowo do dyspozycji hodowców dostępne są własne gabinety weterynaryjne, znajdujące się w różnych 
regionach Polski.

MIESZALNIE PASZ: 
•  Wadąg 9, 10-373 Olsztyn 
•  Morąg, ul. Wojska Polskiego 35, 14-300 Morąg 
•  Krosno, 14-400 Pasłęk 
•  Międzyrzec Podlaski, ul. Kościuszki 103 
   21-560 Międzyrzec Podlaski 
•  Koło, ul. Składowa 21, 62-600 Koło 

SKUP SUROWCA: 
•  Gałwuny, Magazyn Zbożowy/Punkt Skupu  

ul. Gałwuny 19A, 11-400 Kętrzyn 
•  Punkt skupu zbóż – Elewator Zadąbrowie 
   Zadąbrowie 301, 37-716 Orły 
•  Punkt skupu zbóż – Elewator Witkowo 
   Małachowo Kępe, 62-230 Witkowo 

ZAKŁADY DROBIARSKIE 
•  Zakład Drobiarski w Mławie  
   ul. Instalatorów 2, 06- 500 Mława 
•  Zakład Drobiarski  

w Międzyrzecu Podlaskim  
   ul. Siteńska 26, 21-560 Międzyrzec 

Podlaski

Krosno

Morąg
Gałwuny

Małachowo 
Kępe

Mława

Wadąg

Koło

Międzyrzec  
Podlaski

Zadąbrowie

Na ryn ku pol skim je ste śmy od 1966 ro ku, a pod fir mą Wy twór nia Pasz  “SOL PASZ”  
dzia ła my od 2002 ro ku. Je ste śmy fir mą funk cjo nu ją cą w ca ło ści w opar ciu o pol ski ka pi tał. 
Spe cja li zu je my się w pro duk cji mie sza nek pa szo wych dla kur nio sek to wa ro wych  
i re pro duk cyj nych na peł ny cykl ży wie nio wy. Z my ślą o na szych klien tach współ pra cu je my 
z naj lep szy mi kon sul tan ta mi zoo tech nicz ny mi, ży wie nio wy mi i le ka rza mi we te ry na rii w kra ju.  
Sto su jąc za sa dy GMP, GHP oraz sys tem HACCP do kła da my wszel kich sta rań, by wpro wa dza ne przez nas 
do ob ro tu mie szan ki pa szo we speł nia ły naj wyż sze stan dar dy hi gie nicz ne i ży wie nio we.  
W pro duk cji sto su je my wy łącz nie su row ce o naj wyż szych pa ra me trach ja ko ścio wych, po cho dzą ce od spraw dzo nych  
do staw ców kra jo wych i za gra nicz nych. 
Na szym atu tem jest szyb ka re ali za cja za mó wień, du ża ela stycz ność oraz pro duk cja krót kich i wy raź nie ad re so wa nych se rii  
mie sza nek pa szo wych do sto so wa nych do in dy wi du al nych po trzeb klien tów. 

Wytwórnia Pasz ,,SOLPASZ” Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 30, 67-100 Nowa Sól 
tel. (68) 387 39 56, fax (68) 387 52 56 
e-mail: pasze@solpasz.pl 
www.solpasz.pl

Nowa Sól
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WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU  
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH
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PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU  
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU  
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

WYPOSA
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tel. kom. (77) 44 00 700 
www.tefa.pl 

tel. kom. 601 449 117 
www.avena.olsztyn.pl

tel. (61) 896 28 00 
www.big dutch man.pl

tel. (89) 648 77 55 
fax (89) 648 40 86 
www.in do or.com.pl 

tel. (12) 269 18 77 
fax (12) 269 18 78 
www.jo ta fan.pl

tel. kom. 510 781 632 
e-mail: biuro@kropafarm.pl 
www.kropafarm.pl

tel. (68) 385 71 56 
tel./fax (68) 352 81 09 
www.polskaferma.pl

tel. (61) 285 22 88 
fax (61) 285 40 78 
www.verkapplus.pl 

tel. 604 941 974, 692 901 592 
www.twojaferma.pl 

tel. (52) 364 96 07 
e-mail: info@wesstron.pl 
www.wesstron.pl

tel. (61) 819 70 60 
fax (61) 819 70 61 
www.choretime.com 

tel. (42) 689 24 40 
www.elmak.com.pl  
e-mail: elmak@elmak.com.pl 

tel./fax (42) 251 57 66 
tel. kom. 509 204 460 
www.energet.com.pl

tel. 781 367 237 
www.gremuragro.pl

tel. (58) 682 62 79 
tel./fax (58) 682 68 56 
www.hodowca.agro.pl 
www.sklep.hodowca.agro.pl

tel. kom. 600 244 317 
www.oncelighting.eu  
www.ilox.eu 

tel. (61) 833 04 55 
fax (61) 833 00 64 
www.hogslat.pl

tel. (52) 381 02 77 
fax (52) 381 02 78 
www.ge neu.pl

tel. (62) 782 28 01 
tel. kom. 604 257 457 
www.ergoferm.pl 

tel. (23) 657 52 60 
tel. kom. 600 241 783 
www.farmazuromin.pl

tel. (62) 739 40 40  
www.fermo.pl

tel. kom. 728 341 838 
tel. kom. 607 310 883 
www.agrodoradca.com

tel. kom. 609 960 350 
e-mail: tomasz@landmeco.com 
www.landmeco.com/pl

tel. (61) 657 67 00 
www.po lnet.pl

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU  
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU  
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH
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Chore-Time Europe Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 1, 62-060 Strykowo 
tel. (61) 819 70 60 
fax (61) 819 70 61 

e-mail: info@choretime.pl     
www.choretime.com 
www.chore-time.eu

Strykowo

e   sys te my kar mie nia 

e   sys te my po je nia 

e   sys te my trans por tu pa szy 

e   silosy pa szo we i zbo żo we 

e   systemy wen ty la cji 
e   sys te my schł adza nia 

e   sys te my ogrze wa nia 

e   oświe tle nie

Sieć autoryzowanych dystrybutorów w Polsce:

PPHU Krzysztof Barański 
Pobiedziska k/Poznania, tel. 505 083 997 

PPUH WIT-POL 
Bobrek k/Oświęcimia, tel. 33 845 82 90 

AVENA Tadeusz Awiżeń 
Trękusek k/Olsztyna, tel. 601 449 117 

INWESTPOL – MONTER 
Ciechanów, tel. 604 291 574

Bobrek

Pobiedziska

Trękusek

Ciechanów

AGRO DORADCA  
Dariusz Ignaszewski 

Chrośna 39, 86-050 Solec Kujawski 
tel. kom. 728 341 838 
tel. kom. 607 310 883  

www.agrodoradca.com

e systemy wentylacji 
e systemy pojenia 
e systemy karmienia 

e ogrzewanie 
e schładzanie 
e oświetlenie 

e silosy paszowe 
e serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny

Oferujemy:

Nasi partnerzy: SKOV – ILOX – LANDMECO – WINTERWARM – EUROSILOS – AGOS 

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów w dziedzinie 
wyposażenia i modernizacji obiektów do produkcji drobiu.  
Zajmujemy się tym od wielu lat. Dzięki zdobytej wiedzy  
oraz znajomości najnowszych trendów na rynku sprostamy 
najbardziej wymagającym potrzebom klienta.  
Serwis oferowany przez nasz zespół nie ma sobie równych w kraju.

Chrośna

Zielona Góra

 
Avena 

Tadeusz Awiżeń 
Klewki 13A, 10-687 Olsztyn 

tel. kom. 601 449 117 
e-mail: kontakt@avena.osztyn.pl 

www.avena.olsztyn.pl 

Oferujemy: 

e    systemy pojenia i karmienia 

e    ogrzewanie 

e    wentylacja i schładzanie 

e    systemy komputerowe 

e    energooszczędne systemy oświetleniowe do kurników 

e    silosy 

e    systemy sterujące 

e    dozowniki

Klewki

WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH (3)

 
Big Dutchman Polska Sp. z o.o. 

ul. So wia 7,  
62-080 Tar no wo Pod gór ne 

tel. (61) 896 28 00 
e-mail: biuro@bigdutchman.pl 

www.big dutch man.pl

e    systemy klatkowe chowu i odchowu kur nieśnych 
e    alternatywne systemy chowu i odchowu kur nieśnych 
e    gniazda dla stad rodzicielskich brojlerów  
e    systemy pojenia i karmienia drobiu  
e    silosy, mieszalniki  
e    dozowniki leków i witamin 
e    wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie  
e    komputerowe systemy sterowania wentylacją, ogrzewaniem 

chłodzeniem  
e    systemy alarmowe, systemy zarządzania fermami drobiu  
e    systemy oczyszczania powietrza wyrzucanego z budynków inwentarskich 
e    wsparcie techniczne montaż i serwis urządzeń 
e    możliwość budowania ferm pod klucz (projekty, uzyskanie pozwoleń,  

dokumentacja techniczna, budowanie budynków w dowolnej technologii)

Tarnowo Podgórne
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ELMAK Zakład Automatyki 

ul. Rokicińska 299/301, 92-614 Łódź 
tel. (42) 689 24 40 

e-mail: elmak@elmak.com.pl 
www.elmak.com.pl 

e   komputerowe systemy sterowania 
e   systemy wentylacji  
e   systemy karmienia 
e   systemy pojenia (smoczkowe, kubeczkowe) 
e   systemy transportu paszy 
e   silosy paszowe 
e   gniazda automatyczne 
e   wsparcie techniczne, montaż i serwis urządzeń

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firm FANCOM i ROXELL

Łódź

 
ENERGET 

Naturalne ściółki dla zwierząt 
tel. (42) 251 57 66 

tel. kom. 509 204 460 
e-mail: radek@energet.com.pl 

www.energet.com.pl

PROFESJONALNE ŚCIÓŁKI DLA DROBIU: 

e   ŚCIÓŁKA WIÓROWA PEER-SPAN 
      –  idealne do wstawień jednodniowych piskląt indyków i brojlerów  

oraz stad rodzicielskich 
      –  sucha, odpylona, wolna od grzybów i roztoczy utrzymuje  

optymalny mikroklimat w kurniku 
      –  wpływa na ogólną poprawę dobrostanu stada 
e   GRANULAT ZE SŁOMY STROHGRAN 
      –  produkt w 100% z wyselekcjonowanej polskiej słomy 
      –  przebadany laboratoryjnie 
      –  łatwy w użytkowaniu 
e   KORZYSTNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 
      –  dostawy luzem i w workach BB na terenie całej Polski 
      –  szybka realizacja zamówień 
      –  sprawdzone produkty najwyższej jakości

Łódź

WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH (4)

Ergoferm 
63-600 Kępno, ul.Wrocławska 67 

tel. kom +48 604 257 457 
tel. kom +48 604 257 457 

tel. +48 62 78 228 01 
e-mail: biuro@ergoferm.pl 

www.ergoferm.pl 

Firma Fienhage  lider systemów do hodowli drobiu, 
oferuje swoim klientom za pośrednictwem firmy ERGOFERM. 
Kompleksowe wyposażenie systemów dla kur niosek: 
e    systemy wolierowe 
e    gniazda automatyczne 
e    odchowalnie kur niosek 
e    systemy wentylacji 
e    systemy zbioru jaj

Kępno

Przedstawicielstwo na Polskę

Paweł Trzeciak (przedstawiciel) 
tel. 660 758 087  

e-mail: pawel.trzeciak@ergoferm.pl 

Adam Trzeciak (właściciel) 
tel. 604 257 457 

e-mail: adam.trzeciak@ergoferm.pl Niemiecka jakoÊç i precyzja

 
FARMA 

ŻUROMIN 
Sp. z o.o. 

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 128 
tel. (23) 657 52 60 

tel. kom. 600 241 783 
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl 

www.farmazuromin.pl

e   systemy pojenia 
e   systemy karmienia 
e   silosy 
e   ogrzewanie (promienniki 

gazowe, nagrzewnice 
gazowe i olejowe) 

e   systemy wentylacji 
(wentylatory jedno- 
i trójfazowe)  

e   systemy schładzania 
e   produkcja wentylatorów 

e   dozowniki 
e   alarmy 
e   maty dezynfekcyjne 
e   sterowniki mikroklimatu 
e   oświetlenie 
e   paszociągi spiralowe 
e   paszociągi koralikowe 

i pełzakowe z otwartą rynną  
dla stad reprodukcyjnych 

e   NOWOŚĆ: 
nagrzewnice wodne o mocy 90kW

Żuromin
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GREMUR-AGRO 

Jan Grzegorz Jałkiewicz 
ul. Przemysłowa 19 

62-095 Murowana Goślina 
tel. 781 367 237,  

691 029 268, 882 484 444 
www.gremuragro.pl 

facebook/gremur agro

Wykonujemy: 
e   kompleksowe wyposażenie 

obiektów drobiarskich 
e   adaptacja budynków  

do hodowli drobiu 
e   serwis  w istniejących budynkach 
e   części zamienne z szybkim 

transportem 
e   profesjonalny montaż 
e   systemy karmienia i pojenia  
e   systemy oświetlenia:  

tradycyjne i LED

Murowana  

Goślina

e   systemy wentylacji 
e   systemy ogrzewania: 

wodne,gazowe,olejowe 
e   systemy chłodzenia:  

wysokociśnieniowe  
i PAD COOLING 

e   centrale alarmowe 
e   dozowanie pszenicy 
e   ekrany podsufitowe 
e   klapy i kalenice uchylne

WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH (5)

 
GE NEU 

ul. Po wstań ców Wlkp. 14a 
86-061 Brzo za Byd go ska   

tel. (52) 381 02 77 
fax (52) 381 02 78 

e-mail: ge neu@wp.pl 
www.ge neu.pl

e   sys te my po je nia dla dro biu 
e   po idła dzwo no we 
e   sys te my za da wa nia pa szy 
e   sys te my wen ty la cji 
e   sys temy schła dza nia 
e   na grzew ni ce ole jo we, ga zo we i wod ne,  
      pro mien ni ki ga zo we 
e   do zow niki do le ków fir my Do sa tron 
e   środ ki do my cia i de zyn fek cji urzą dzeń in wen tar skich 
e   si lo sy pa szo we z włók na szkla ne go

Brzoza Bydgoska

 
Hodowca Sp. z o.o. 

ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn 
tel. 58 682 68 56 

tel. kom. 883 374 603 
hodowca@qv.pl 

 www.hodowca.agro.pl 
www.sklep.hodowca.agro.pl 

 www.facebook.com/hodowca.agro

e Systemy wentylacji  
(kominy, wentylatory, wloty  
powietrza, sterowniki) 

e Systemy paszowe (brojlery,  
indyki, nioski, reprodukcja, 
kaczki, gęsi) 

e Oświetlenie (energooszczędne) 
e Systemy zamgławiania  

(nawilżania) wysokociśnieniowe 

e Systemy pojenia  
(smoczkowe, miskowe, 
dzwonowe, odwracalne) 

e Ogrzewanie (nagrzewnice, 
promienniki) 

e Dozowniki do leków i witamin 
e Silosy (plastikowe, metalowe) 
e Gniazda automatyczne 
e Papier dla piskląt

Straszyn

Olsztyn

Ostrołęka

Lublin

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM

FIRMA NA LATA

Stargard

Poznań

Toruń

Łomża

            
FERMO 

Piotrów 18  k/Kalisza 
62-814 Blizanów 

tel. (62) 739 40 40 
e-mail: sklep@fermo.pl 

www.fermo.pl

e   kompleksowe wyposażenie budynków 
drobiarskich 

e   adaptacja istniejących budynków  
na potrzeby hodowli drobiu 

e   serwis istniejących systemów u klienta 
e   magazyn części zamiennych wszystkich 

dostępnych producentów 
e   ekspresowa dostawa na terenie całego 

kraju 
Budujesz kurnik, potrzebujesz porady? 
Zadzwoń! Doradztwo techniczne:  
605 140 540
Przedstawiciele: Paweł Owczarek, tel. +48 573 282 222 (woj. dolnośląskie)

e   systemy karmienia i pojenia 
(indyki, broilery, kaczki, gęsi, 
reprodukcja kaczki i kurczaka) 

e   systemy oświetlenia: 
oświetlenie tradycyjne oraz LED 

e   systemy wentylacji:  kominowa, 
tunelowa, poprzeczna, mieszana 

e   systemy ogrzewania: wodne, 
gazowe, olejowe 

e   systemy chłodzenia: wysokociśnieniowe i PAD COOLING 
e   centrale alarmowe w budynkach drobiarskich 
Zamów przez telefon: (62) 739 40 40 lub na stronie www.fermo.pl

Piotrów

Wrocław
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Hog Slat Sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 126 

62-080 Batorowo 
tel.  (61) 833 04 55 
fax (61) 833 00 64 

biuro@hogslat.com 
www.hogslat.pl

e  Silosy paszowe 
e  Systemy karmienia i pojenia 
e  Systemy wentylacji 
e  Systemy ogrzewania 
e  Chłodzenie Cool-Pad  

oraz wysokociśnieniowe 

e  Systemy sterowania 
mikroklimatem 

e  Dozowniki leków Dosatron 
e  Serwis oraz montaż urządzeń

Kompleksowe wyposażenie oraz modernizacja ferm drobiu:

Sklep Żuromin 
tel: 23 655 20 64 

Sklep Czaplinek 
tel: 94 316 10 38

Sklep Leszno 
tel: 65 527 16 71

Batorowo

Leszno

Czaplinek

Żuromin
Siedlce

Zapraszamy do sklepów stacjonarnych  
oraz do sklepu internetowego na www.hogslat.pl

Sklep Siedlce 
tel: 25 748 11 12

Przedstawiciel handlowy: 
tel. 728 394 429

Posiadamy bogatą ofertę części zamiennych do urządzeń wielu producentów. 
Firma Hog Slat jest producentem urządzeń marki Grower Select!

WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH (6)

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU  
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

 
IN DO OR Group Ltd 

Ka mień Du ży 4E, 14-200 Iła wa 
tel. (89) 648 77 55 

serwis 24/7: tel. (89) 555 21 12 
e-mail: biuro@indoor.com.pl 

www.in do or.com.pl 

e   projekty hal inwentarskich w zakresie konstrukcji  
i instalacji wewnętrznych, 

e    elementy systemu wentylacji naturalnej: kalenice i klapy  
ze sterowaniem, 

e    elementy systemów sterowania systemami  
(np. montaż systemów, skrzynki elektryczne itp.) 

e    wykonawstwo i montaż systemów zadawania paszy, pojenia, 
ogrzewania, schładzania, wentylacji i oświetlenia 

e    wykonawstwo i montaż hal o konstrukcji stalowej, 
e    wykonawstwo i montaż systemów ważenia paszy i ptaków, 
e    wykonawstwo i montaż gniazd dla stad rodzicielskich i towarowych

Iława

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM

ZASIĘG  
WYPOSAŻANIA

 
KROPA FARM 

Dariusz Kroplewski 
Ujrzanów 80 B, 08-110 Siedlce 

tel. 510 781 632 
e-mail: biuro@kropafarm.pl 

www.kropafarm.pl 
Facebook/kropafarm

Firma oferuje:  
e   kompleksowe wyposażanie ferm drobiu 
e   sprzedaż i montaż systemów: pojenia, zadawania paszy, 

wentylacji, ogrzewania, 
e   sprzedaż i montaż systemów: ważenia, oświetlenia, 

chłodzenia z inhalacją 
e   montaż systemów: komunikacji, monitoringu, alarmy z GSM 
e   serwis urządzeń drobiarskich 
e   doradztwo i wsparcie techniczne 
e   części zamienne do zamontowanych urządzeń 

Siedlce

 
JOTAFAN Andrzej Zagórski 

ul. Za ko piań ska 9, 30-418 Kra ków 
tel. (12) 269 18 77 
fax (12) 269 18 78 

e-mail: biu ro@jo ta fan.pl 
www.jo ta fan.pl

e  wagi dla drobiu: automatyczne i ręczne, oprogramowanie 
komputerowe dla wag, połączenie komputera z systemami ważenia 
przez Internet, montaż, uruchomienie, szkolenia 

e  sterownik "Pasza-Woda-Światło" dla procesu kontrolowanego 
żywienia brojlera 

e  oprawy świetlówkowe z regulacją natężenia światła, sterowniki 
oświetlenia 

e  centrala alarmowa GSM,  termometry i sygnalizatory alarmowe, zasilacze 
e  sterowniki mikroklimatu 
e  liczniki i sterowniki do wody i paszy 
e  czujniki temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla 
e  moduły rozszerzeń do sterowników (rozszerzenie sekcji płynnej, wlotów, itd.)

Kraków
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WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH (7)

            
Polska Ferma Ryszard Grzesiak 

ul. Wyczółkowskiego 14 
66-100 Brzezie k/Sulechowa 

tel. (68) 385 71 56 
tel. kom. 695 597 583 

tel./fax (68) 352 81 09 
www.polskaferma.pl 

e-mail: kontakt@polskaferma.pl

Oferujemy następujące systemy: 
e   karmienia i pojenia 
e   wentylacji i schładzania 
e   ogrzewania 
e   oświetlenia  

energooszczędnego

Kompleksowe wyposażanie i modernizacja ferm drobiu 
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 
e   transportu jaj i paszy 
e   silosy 
e   dozowniki 

i mieszalniki leków 
e   części zamienne

Sulechów Brzezie

Nasza firma jest oficjalnym przedstawicielem firm: 
LUBING • PLASSON • ALKE B.V. • LAE ANLAGENBAU • TUFFIGO RAPIDEX • SKOV A/S • DACS A/S 

LANDMECO A/S 
Przedstawiciel na Polskę:  

Tomasz Wróblewski  
tel. kom. 609 960 350 

e-mail: tomasz@landmeco.com 
www.landmeco.com/pl

Największy Skandynawski producent 
wyposażenia do hodowli drobiu: 
e   systemy karmienia 
e   systemy pojenia 
e   nagrzewnice 
e   systemy transportu paszy 
e   systemy alternatywne (woliery) 
e   gniazda automatyczne 
e   systemy odchowalni dla woliery  
 
Zapewniamy montaż, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Czarnowo

 
 

Polnet Sp. z o.o.  
i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

ul. Sowia 13B 
62-080 Tarnowo Podgórne 

tel. (61) 657 67 00 
of fi ce@po lnet.pl 

www.po lnet.pl

e  systemy żywienia 
e  systemy pojenia 
e  silosy paszowe 
e  oświetlenie 
e  wentylacja 
e  chłodzenie 
e  ogrzewanie 

e  sterowanie 
e  papier dla piskląt 
e  klatki do transportu drobiu  
e  montaż i serwis urządzeń 
e  kompleksowe realizacje  

ferm pod klucz

Tarnowo Podgórne

ONCE Sp. z o.o. 
(dawniej iLOX Sp. z o.o.) 

ul. Kossaka 150, 64-920 Piła 
tel. kom. 600 244 317 

e-mail: once.cee@signify.com 
www.oncelighting.eu  

www.ilox.eu

ONCE by Signify (dawniej iLOX) 
Globalny lider w produkcji systemów oświetleniowych   
do obiektów hodowlanych 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji systemów 
oświetleniowych. Tworzymy nasze produkty kładąc duży nacisk na najwyższą 
jakość, niezawodną konstrukcję i łatwość serwisowania oraz energooszczędność 
przy zachowaniu maksymalnej opłacalności ich stosowania. Ze względu na ciągły 
postęp technologiczny i opinie klientów stale rozwijamy nasze produkty.

e   energooszczędne oprawy oświetleniowe LED 
dostosowane do typu hodowli  
(brojler, nioska, trzoda, itp.) 

e   regulatory oświetlenia w pełnym zakresie 
świecenia (0-100%) 

e   sterowniki cyklów świetlnych  
e   żarówki LED,  
e   świetlówki LED  
e   oprawy uniwersalne na gwint E27

Oferujemy:

Piła

Warszawa
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WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH (8)

TEFA Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Fabryczna 1 

47-100 Strzelce Opolskie 
tel. (77) 44 00 700 

e-mail: info@tefa.pl 
www.tefa.pl 

Strzelce 

Opolskie

Brodnica

WSZYSTKO DLA TWOJEGO GOSPODARSTWA,  
FERMY I NIE TYLKO…
Współpracujemy z wiodącymi producentami systemów 
wentylacji dla budynków Inwentarskich 
e  Pełne doradztwo w zakresie hodowli 
e  Wykonanie wstępnych projektów

Sprzedajemy: 
e  Wysokiej jakości gniazda automatyczne 
e  Ruszta z tworzywa sztucznego 
e  Systemy alternatywne/wolierowe 
e  Systemy odchowalni dla woliery 
e  Automatyzacja procesu zbioru jaj 
e  Wyposażenie budynków inwentarskich

Oferujemy: 
e  Pakowaczki i sortownice Firmy Prinzen 
e  Systemy znakowania jaj Prinzen, Hedi Pack 
e  Myjki do jajek, wytłaczanek Mach-C 
e  Systemy pojenia, paszociągi 
e  Silosy paszowe, wagi do paszy 
e  System transportu i pakowania jaj Ovologic

e  System chłodzenia „Bryza”  
(producent Wesstron) 

e  System ważenia paszy w silosach WS-2PS  
    z panelem kontrolnym (producent Wesstron) 

e  System karmienia dla brojlerów i indyków 
e  System pojenia dla brojlerów i indyków 
e  Wentylacja 
e  Ogrzewanie 
e  Sterowanie mikroklimatem i oświetleniem 
e  Gniazda do automatycznego zbioru jaj 

e  Silosy paszowe 
e  Projekty 

budowlane 
e  Projekty 

wykonawcze 
e  Raporty oddziaływań  

na środowisko 
e  Budowa pod klucz

Specyfikacja:

Augustowo

        Wesstron 
Augustowo 6, 86-022 Dobrcz 

tel. (52) 364 96 07 
e-mail: info@wesstron.pl 

www.wesstron.pl
Paweł Pochylski 
tel. kom. 695 338 977 
pawel.pochylski@wesstron.pl

            
Twoja Ferma 

Trzcianka 36 
64-316 Kuślin 

tel. 604 941 974, 692 901 592 
www.twojaferma.pl

ZAKRES NASZYCH USŁUG 

Sprzedaż: 
e   silosy paszowe metalowe 
e   systemy żywienia i transportu paszy  
e   systemy pojenia  
e   ogrzewanie ( nagrzewnice wodne i gazowe) 
e   systemy schładzania oraz pad cooling 
e   systemy wentylacji i sterowania mikroklimatem 

Usługi:   
e   kompleksowe montaże, serwisy, przeglądy techniczne urządzeń 

Kuślin

Fir ma Ver kap Plus sp. z o.o. z sie dzi bą w Wo li cy Ko ziej  
od 2009 ro ku uru cho mi ła no wą dzia łal ność tj. sprze daż  
urzą dzeń dro biar skich oraz kom plek so we wy po sa że nie ferm.  
W na szej ofer cie zna leźć moż na no wo cze sne urzą dze nia: 
e   system karmienia 
e   system pojenia 
e   gniazda automatyczne 
e   oświetlenie 
e   system wentylacji 
e   ruszta plastikowe i drewniane 
e   inne

Nowe Miasto n/Wartą

Verkap Plus Sp. z o.o.  
Wolica Kozia 48  

63-040 Nowe Miasto n/Wartą 
tel. (61) 285 22 88 

tel. kom. 502 592 194 
fax. (61) 285 40 78 

www.verkapplus.pl
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PISKLĘTA  
PRODUKCJA, ODCHÓW, DYSTRYBUCJA

www.danhatch.pl

www.jda-zwd.pl

e-mail: messa@messa-mienia.pl

www.park-drobiarski.pl

www.wifd.pl

tel. kom. 535 857 800

www.renmar.infoe-mail: zwdkolbuszowa@o2.pl

www.bildrob.pl 

e-mail: zwdpankowski@wp.pl

www.fermymerchel.pl

www.superdrob.plwww.modernhatch.eu

www.drobexagro.pl

www.bromargo.pl 

www.xdrob.plwww.zwdmalec.pl

www.grupacedrob.pl

ZWD MALEC
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PISKLĘTA – PRODUKCJA, ODCHÓW, DYSTRYBUCJA (2)

BILDROB 
ul. Tarnowska 150, Wola Morawicka 
26-026 Morawica 
tel. (41) 311 41 31, tel. kom. 501 752 871 
www.bildrob.pl

Oferta: 
Pisklęta brojlerowskie ogólnoużytkowe w oparciu o własne stada reprodukcyjne

Wola Morawicka

ZWD BIAŁOBRZEGI Sp. z o.o. 
ul. Kościelna 85, 26-800 Białobrzegi 
tel. (48) 613 25 68, tel. kom. 501 090 189 
e-mail: zwdpankowski@wp.pl

Oferta: 
Pisklęta brojlerowskie Ross 308, Cobb 500

DANHATCH POLAND S.A. 
Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn 
tel. (68) 347 18 20, fax (68) 347 23 93 
e-mail: danhatch@danhatch.pl 
www.danhatch.pl

Oferujemy:  
Pisklęta Ross 308, pełen zakres szczepień; zapewniamy profesjonalne doradztwo 
zootechniczne i serwis

Stary Widzim

Drobex-Agro Sp. z o.o. 
Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski 
tel. (52) 387 68 03 
e-mail: sekretariat@drobexagro.pl 
www.drobexagro.pl

Oferta: 
Pisklęta jednodniowe brojler linii Ross 308, pełen zakres szczepień profilaktycznych, 
profesjonalne doradztwo i serwis zootechniczno-weterynaryjny

Makowiska

BroMargo Hatchery P.S.A. 
Margońska Wieś 42a, 64-830 Margonin 
tel. (67) 283 51 52 
www.bromargo.pl 

Oferta: 
Pisklęta kurze brojlerowskie: Ross 308

Margońska Wieś

Cedrob S.A. 
Ujazdówek 2A 
06-400 Ciechanów 
www.grupacedrob.pl

Kossobudy Ciechanów
Skarżynek

Gostynin

Pawłowo

Wylęgarnia Piskląt w Kossobudach 
09-140 Kossobudy gm. Raciąż

Wylęgarnia Piskląt w Pawłowie 
06-516 Szydłowo

Wylęgarnia Piskląt w Skarżynku 
06-456 Ojrzeń

Wylęgarnia Piskląt w Gostyninie 

ul. Bierzewicka 66, 09-500 Gostynin

kontakt: tel. (23) 675 04 14

Oferujemy:  
Pisklęta kurze brojlerowskie Ross 308

Białobrzegi
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PISKLĘTA – PRODUKCJA, ODCHÓW, DYSTRYBUCJA (3)

ModernHatch  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa 

Magnuszowice 53a, 49-156 Gracze 
tel. kom. 790 297 297 
www.modernhatch.eu Magnuszowice

Oferta:  
Pisklęta jednodniowe brojler rasy Ross 308 i Cobb 500, pełen zestaw szczepień profilaktycznych

Park Drobiarski Sp z o.o.  
Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory 
tel. (67) 283 80 78  
e-mail: biuro@park-drobiarski.pl 
www.park-drobiarski.pl

Śmiłowo

Oferta: 
Jednodniowe pisklęta brojlera kurzego; oferujemy pisklęta rasy ROSS 308 z własnych stad 
reprodukcyjnych, zapewniamy pełen zakres szczepień, profesjonalne doradztwo i serwis

JDA Produkcja Działy Specjalne s.c. 
Krzywe Koło 88, 83-022 Suchy Dąb 
tel. (58) 692 78 89. fax (58) 692 78 88 
e-mail: biuro@jda-zwd.pl   www.jda-zwd.pl

Oferta: 
Pisklęta brojler typ Ross 308 i Cobb 500, zapewniamy pełen zakres szczepień

Krzywe Koło

Fermy Drobiu Merchel II  
Barbara Merchel sp.k. 
Uniszki Zawadzkie 136 
06-513 Wieczfnia Kościelna 
www.fermymerchel.pl 
tel. 607 923 262

Oferta: Pisklęta ROSS 308

Uniszki Zawadzkie

Messa OHZ Sp. z o.o. 
Mienia 100, 05-319 Cegłów 
tel. (25) 757 01 93, tel. kom. 608 083 093 
e-mail: messa@messa-mienia.pl

Oferta: pisklęta ogólnoużytkowe (duży wybór kolorów), pisklęta kurze nieśne Messa 45  
( jaja o dużej masie, kremowa skorupa jaja), Messa 43 ( jasno-kremowa skorupa jaja),  
kurki odchowane, jaja wylęgowe

Mienia

Za kład Wy lę gu Dro biu Kol bu szo wa 
ul. Pił sud skie go 89a, 36-100 Kol bu szo wa 
tel. (17) 227 19 72, tel. kom. 503 157 660 
e -ma il: zwd kol bu szo wa@o2.pl

Oferta: 
Pisklęta jednodniowe brojler rasy Ross 308 oraz Cobb 500,  
w sezonie wiosennym oferujemy również pisklęta ogólnoużytkowe

Kolbuszowa
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PISKLĘTA – PRODUKCJA, ODCHÓW, DYSTRYBUCJA (4)

Xdrob Sp. z o.o. 
Gorzewo 22A, 09-200 Sierpc  
tel. (24) 275 21 99 
e-mail: biuro@xdrob.pl 
www.xdrob.pl

Gorzewo

Oferta: 
Produkcja piskląt brojlerowskich Ross 308, Cobb 500, pełen zakres szczepień

Kraśnik  
Dolny

Ofer ta: 
Pi sklę ta jed no dnio we ROSS 308 z wła snych stad re pro duk cyj nych, cer ty fi ka ty GMP+, QS, IKB 

Wylęgarnia I Ferma Drobiu  
SŁAWOMIR PASTUSZAK 
Huta Józefów 154, 23-225 Szastarka 
tel. (15) 871 45 00, tel. kom. 600 434 109 
www.wifd.pl,  e-mail: produkcja@wifd.pl Huta  

Józefów

Oferta: 
Pisklęta jednodniowe brojlerowskie rasy Ross 308 i Cobb 500;  
zapewniamy pełen zakres szczepień profilaktycznych

Wylęg i Hodowla Drobiu RENMAR 
Marcin Głowa 
Pawłowice 57, 28-340 Sędziszów 
tel. (41) 38 100 36 
e-mail: biuro.renmar@interia.pl   www.renmar.info

Pawłowice

Oferta: 
Pisklęta brojler ROSS 308, Cobb; brojler żywiec

Przedsiębiorstwo Drobiarskie  
Tomasz Szpila 
Kraśnik Dolny 40A, 59-700 Bolesławiec 
tel. 535 857 800 
e-mail: zwdszpila@gmial.com     
www.zwdszpila.pl

SuperDrob S.A. 
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew 
tel. (25) 751 69 34 
e-mail: wylegarniadrobiu@superdrob.pl 
www.superdrob.pl

Zakład Wylęgu Drobiu Turka 
Turka 238, 20-258 Lublin 

Zakład Wylęgu Drobiu Stoczek 
Stoczek 44, 07-104 Stoczek

Karczew

Turka

Stoczek

Oferta: 
Pisklęta jednodniowe brojlera linii ROSS 308

Zakład Wylęgu Drobiu MALEC 
Dębówka 1A, 05-530 Góra Kalwaria 
tel. 660 783 889 
e-mail: kkrakowiak@zwdmalec.pl, sbiesalski@zwdmalec.pl  

Oferta: 
Pisklęta kurze brojler Ross 308 i Cobb 500; jakość piskląt potwierdzona  
certyfikatem QS i IKB; oferujemy pełen zestaw szczepień profilaktycznych: in ovo, spray; 
profesjonalny serwis zootechniczny i weterynaryjny

Dębówka
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 PRENUMERATA ROCZNA:  
y1 Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru i trwa 12 miesięcy  

od momentu opłacenia zamówienia 

y2 Czytelnicy, którzy prenumerują nasz magazyn otrzymują w prezencie: 
 V  Elegancki SEGREGATOR do archiwizowania czasopism – raz w roku 
 V  KALENDARZ – raz w roku 

y3 Nowi prenumeratorzy otrzymają GRATIS: 
 V  KATALOG FIRM DROBIARSKICH (V edycja 2021/2022) 

 

 PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:  
y1 opłacając przekaz  < 
y2 robiąc przelew internetowy na podany w przekazie numer konta 
y3 dzwoniąc pod numer: 501 937 987 lub 89 519 05 49 
y4 pisząc na e-mail: prenumerata@proagricola.com.pl

ZAMÓW 
ONLINE

PRENUMERATA BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI: 
Piotr Lisiecki, 62 8857 1067 3001 0009 8560 0001

STUDENCI, 
SZKOŁY 

i SENIORZY 

PŁACĄ 
 MNIEJ* 

50% ZNIŻKI 
po okazaniu legitymacji

* Prezenty nie dotyczą prenumeraty 
STUDENT, SENIOR, SZKOŁY

Prenumerata roczna 

PREMIUM 
180 zł 

Wersja papierowa + cyfrowa

Prenumerata 

ROCZNA 
120 zł 

Wersja papierowa lub cyfrowa

+/

/

Prenumerata roczna 

STUDENT / SENIOR 
60 zł 

Wersja cyfrowa

Egzemplarz 

POJEDYNCZY 

12 zł 
Wersja papierowa lub cyfrowa
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  HODOWC¢ DROBIU 
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data i podpis zlecajàcego
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tytu∏emNIP zleceniodawcy

ulica telefon (pole obowiàzkowe)

kod pocztowy

nazwa firmy / imi´ i nazwisko zleceniodawcy

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota s∏ownie (wp∏ata)
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Piotr Lisiecki 
Naglady, ul. Wiejska 3, 11-036 Gietrzwa∏d

Upowa˝niam firm´ Piotr Lisiecki do wystawiania faktury bez 
mojego podpisu. 
 
Niniejszym wyra˝am zgod´ na wykorzystywanie powy˝szych danych 
osobowych przez firm´ Piotr Lisiecki, Naglady, ul. Wiejska 3, 11-036 
Gietrzwa∏d w celu zrealizowania zamówienia, zgodnie z Ustawà 
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997r.).

62 8857 1067 3001 0009 8560 0001

czytelny podpis zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy

kwota

tytu∏em*

NIP
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Nazwa firmy / Imi´, nazwisko i adres zleceniodawcy

Podpis

Op∏ata

P i o t r  L i s i e c k i

Naglady, ul .  Wiejska 3,  11-036 Gietrzwa∏d

6 2 8 8 5 7 1 0 6 7 3 0 0 1 0 0 0 9 8 5 6 0 0 0 0 1

P L N
*Właściwe zakreślić

U

ELEGANCKI SEGREGATOR 
TRÓJDZIELNY KALENDARZ

Z prenumeratą  
co roku 

PREZENTY120
 ZŁ/ROK

Prenumerata roczna HD

Prenumerata roczna premium HD

Prenumerata roczna STUDENT/SENIOR
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O F E R TA  D O M U  W Y DAW N I C Z E G O  P R O  AG R I CO L A

Wydawnictwa można zamówić  
pod numerem telefonu: 89 512 35 13, -15 

Wpłaty można dokonywać na rachunek:  
Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo o/Gietrzwałd  

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001 
Pro Agricola Sp. z o.o.  

Zalecenia żywieniowe 
i wartość pokarmowa 
pasz dla drobiu 
 
cena: 70 zł 
rok wydania: 2018 
ilość stron: 147

Zalecenia żywieniowe 
i wartość pokarmowa 
pasz dla świń 
 
cena: 55 zł 
rok wydania: 2020 
ilość stron: 126

W Y DAW N I C T WA  R O L N I C Z E  D O  Z A K U P U  W  R E DA KC J I

Do zamówionych książek i suplementów 
doliczony zostanie koszt przesyłki w kwocie 5 zł. 

W przypadku zamówienia większej ilości 
prosimy o kontakt z redakcją w celu ustalenia 

kosztów przesyłki.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo 
 
tom 1 – cena: 75 zł, ilość stron: 450, rok wydania: 2021 
tom 2 – cena: 75 zł, ilość stron: 440, rok wydania: 2020 
tom 3 – cena: 75 zł, ilość stron: 432, rok wydania: 2013

Hodowca Bydła 
Magazyn dla hodowców bydła,  
producentów mleka, żywca wołowego, 
zootechników i lekarzy weterynarii 
 
cena prenumeraty: 115 zł 

Hodowca Trzody Chlewnej 
Dwumiesięcznik dla hodowców  
i producentów trzody chlewnej, 

zootechników i lekarzy weterynarii 
 

cena prenumeraty: 85 zł

Produkcja i rynek 
wołowiny w Polsce 
NUMER SPECJALNY HODOWCY BYDŁA 
 
cena: 59 zł 
rok wydania: 2017 
ilość stron: 300 
koszt wysyłki: 10 zł

Nowoczesna produkcja 
kurcząt brojlerów 
 
cena: 35 zł 
cena dla prenumeratorów: 25 zł 
rok wydania: 2011 
ilość stron: 245 
koszt wysyłki: 10 zł

Vademecum chorób 
drobiu rzeźnego 
 
cena: 30 zł 
cena dla prenumeratorów: 23 zł 
rok wydania: 2013 
ilość stron: 104 
koszt wysyłki: 5 zł

Drobiarstwo 
niekonwencjonalnie 
 
wydanie II – uzupełnione 
cena: 32 zł 
rok wydania: 2018 
dodruk: 2021 
ilość stron: 208 
koszt wysyłki: 5 zł

Katalog Branżowy 
Trzoda Chlewna 
 
cena: 70 zł 
ilość stron: 292 
koszt wysyłki: 10 zł

Katalog Branżowy 
Trzoda Chlewna 

II edycja 2022 
 
cena: 70 zł 
ilość stron: 376 
koszt wysyłki: 10 zł

Katalog  
Firm Drobiarskich 
V edycja 2021/2022 
 
cena: 70 zł 
ilość stron: 406 
koszt wysyłki: 10 zł

Katalog  
Firm Paszowych 
XI edycja 2019 
 
cena: 70 zł 
ilość stron: 336 
koszt wysyłki: 10 zł

OptiPasz Program optymalizacji pasz 
 
cena: 2 323,47 zł    |    rok wydania: 2016 

 
 

NOWOŚĆ
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Oferujemy: 

•Badania bakteriologiczne wraz z okreÊleniem lekowra˝liwości 

•Badania mykologiczne 

•Badania parazytologiczne 

•Badania serologiczne (ELISA, HI, AGP) 

•Badania metodà Real Time PCR

Akredytowane zgodnie z normà PN-EN ISO/IEC 17025 

Posiadajàce certyfikat GMP 

Wyniki badaƒ uznawane przez Inspekcj´ Weterynaryjnà 

Pracujemy 7 dni w tygodniu 

Niezale˝ne laboratorium
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Jeśli chodzi o chów bezklatkowy, systemy wolnowybiegowe i systemy gniazd, firma Chore-Time nie zaczynała 
od zera. Oferujemy sprawdzone rozwiązania opracowane i udoskonalone przez firmę Volito, która już 
prawie 30 lat temu wprowadziła systemy bezklatkowe na rynek europejski. Teraz Volito jest częścią jednej 
z największych firm w przemyśle drobiowym, grupy Chore-Time, i korzysta z jej wsparcia. Połączenie 
dziesięcioleci doświadczeń pozwoliło nam stworzyć całkowicie bezklatkowe rozwiązanie odpowiadające 
potrzebom czołowych współczesnych producentów jaj.

Jak wygląda porównanie wielopoziomowych systemów wolnowybiegowych z innymi 
systemami? Przeczytaj analizę na stronie choretime.com/Multi-Tier

Rozwijajmy się wspólnie™ 
www.choretime.com
Chore-Time jest oddziałem CTB, Inc. 

A Berkshire Hathaway Company

Sprawdzone rozwiązania Chore-Time  
do chowu bezklatkowego

Nie zaczynaliśmy od zera.

VALEGO 
System gniazd

VOLUTION 
System odchowu

VIKE 
System wolnowybiegowy
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