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Widoczny obrzęk w okolicy stawów kończyn, kulawizny i duże trudności w poruszaniu 

się. To objawy stosunkowo często odnotowywane u prosiąt, u których dochodzi do 

zapalenia stawów (arthritis). W większości przypadków zmiany chorobowe dotyczą 

pojedynczych stawów, jednak zdarzają się przypadki objęcia zmianami dwóch lub 

więcej stawów. Nieco ponad 50% przypadków dotyczy stawów zlokalizowanych 

w kończynach przednich (stawy łokciowe, nadgarstka, śródręcza), ...
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samą naturę co popędy biologiczne, takie jak jedzenie i picie. Tezie tej przeciwstawia 

się inną, a mianowicie, że agresja nie jest zjawiskiem nieuchronnym i mimo jej 

wrodzonego charakteru przejawy agresywności zależą w tym samym stopniu od 

doświadczenia i czynników zewnętrznych. W grupach świń domowych można wyróżnić 

dwie podstawowe przyczyny agresji...
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Jak stosować się do zasad bezantybiotykowej produkcji trzody chlewnej? I jak to zrobić 

bez pogorszenia efektywności chowu? W tej części artykułu pochylimy się nad 

organizacją produkcji, bioasekuracją i nowoczesnymi metoda prewencji zakażeń. Aby 

produkować trzodę chlewną bez wdziału antybiotyków, nie ma odwrotu od stosowania 

bioasekuracji. Bioasekuracja, inaczej biobezpieczeńswto czy też, jak ją nazywano lata 

temu – prewencja przeciwzakaźna, to szereg działań, ...
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Największa w Polsce  

baza artykułów  
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o tematyce zootechnicznej: 
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R O Z M A I TO Ś C I

1170 tys. ton

0,03

Unijni eksporterzy 
mięsa wieprzowego 
poza granice UE 
w okresie 
I-IX 2022 r.

Źródło: Eurostat

oprac. własne na podst. European Commission

UNIJNY HANDEL  
mięsem wieprzowym ogółem i żywymi 

zwierzętami w III kwartałach 2022 r.

Hiszpania 

1170 tys. ton

Dania 

633,33 tys. ton

Holandia 

602,36 tys. ton

Francja 

220,68 tys. ton

Niemcy 

292,37  
tys. ton

Polska 

213,15 tys. ton

Unijny handel mięsem wieprzowym i 
żywymi zwierzętami

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

Chiny 2 091 122 1 038 213 −50,35%

Wlk. Brytania 644 974 580 081 −10,06%

Filipiny 257 808 343 838 +33,37%

Japonia 234 842 309 866 +31,95%

Korea Płd, 160 168 223 746 +39,69%

Australia 7 389 10 509 +42,22%

USA 9 087 9 919 +9,16%

Ukraina 6 396 7 878 +23,17%

Pozostałe 1 133 555 1 165 515 +2,82%

Razem 4 545 341 3 689 565 −18,83%

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

Wlk. Brytania 76 845 97 897 +27,40%

Szwajcaria 15 458 14 722 −4,76%

Serbia 4 604 4 426 −3,88%

Chile 1 258 2 956 +134,89%

Norwegia 3 828 2 953 −22,85%

Chiny 2 852 2 060 −27,75%

Pozostałe 4 766 6 661 +39,77%

Razem 109 611 131 676 +20,13%

W pierw szych trzech kwar ta łach 2022 r. kra je UE wy eks por to wa ły łącz nie 

3 689 565 ton mię sa wie przo we go, w tym mię so świe że, mro żo ne, tłuszcz, 

po dro by, prze two ry, mię so so lo ne, mię so su szo ne, mię so wę dzo ne i ży we 

zwie rzę ta. Jest to spa dek o 18% w po rów na niu z ilo ścią sprze da nej wie -

przo wi ny w ana lo gicz nym okre sie ro ku 2021 r. Naj wię cej mię sa wie przo -

we go wy jeż dża z UE do Chin – 28% ogól ne go eks por tu, ale ilość spro wa -

dzo nej w okre sie sty czeń -wrze sień wie przo wi ny do te go kra ju by ła mniej -

sza o po nad po ło wę. Dru gim klien tem UE w za kre sie mię sa wie przo we go 

i ży wych świń jest Wiel ka Bry ta nia, z pra wie 16% udzia łem w za ku pach, 

trze cim są Fi li pi ny z 9,3% udzia łem. Ja poń czy cy obec nie im por tu ją z UE 

8,4% cał ko wi tej ilo ści wie przo wi ny, a Ko re ań czy cy 6,1%.  

     Eks port mię sa wie przo we go do Chin w ana li zo wa nym okre sie zmniej -

szył się o 50%. Wiel ka Bry ta nia zmniej szy ła do sta wy o 10%. Wię cej niż 

ub. r. wie przo wi ny ku pi ły w UE Fi li pi ny, Ja po nia i Ko rea Po łu dnio wa. Wię -

cej mię sa po wę dro wa ło tak że do Ko rei, Sta nów Zjed no czo nych, Au stra -

lii i na Ukra inę.  

     W okre sie sty czeń -wrze sień 2022 r. do UE przy je cha ło 131 676 ton 

mię sa wie przo we go i ży wych zwie rząt, głów nie z Wiel kiej Bry ta nii – by ło 

to 97,9 tys. ton (77% ca ło ści mię sa wie przo we go spro wa dza ne go do 

Unii). Ze Szwaj ca rii im port wy niósł 14,7 tys. ton (11%). Mię so wie przo we 

jest spro wa dza ne do kra jów UE tak że z Ser bii, Chi le, Nor we gii i Chin. 

Ukra ina jest obec nie szó stym do staw cą wie przo wi ny na unij ny ry nek 

– ale jest to pra wie wy łącz nie sma lec.
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R O Z M A I TO Ś C I

ZMIANY W POGŁOWIU ŚWIŃ

PRODUKCJA MIĘSA WIEPRZOWEGO

 H I S Z PA N I A H I S Z PA N I A  N I E M C Y  F R A N C JA  P O L S K A

 H I S Z PA N I A  N I E M C Y  F R A N C JA DA N I A

Pro duk cja mię sa wie przo we go w kra -

jach UE w pierw szych trzech kwar ta łach 

2022 r. wy nio sła 16 509 tys. ton. By ło to 

o 5,13% mniej niż w ana lo gicz nym okre -

sie ro ku 2021. Jesz cze do koń ca 2020 r. 

li de rem na eu ro pej skim ryn ku pro du cen -

tów wie przo wi ny by ły Niem cy. Na to miast 

obec nie naj więk szym pro du cen tem wie -

przo wi ny jest Hisz pa nia. W cią gu pierw -

szych dzie wię ciu mie się cy 2022 u wszyst -

kich naj więk szych pro du cen tów wie przo -

wi ny do szło do spad ku pro duk cji. Na wet 

Hisz pa nia, któ ra do tej po ry by ła je dy nym 

kra jem, gdzie nie za no to wa no spa dków, 

w cią gu ostat nich trzech mie się cy do -

świad czy ła ob ni że nia pro duk cji wie przo -

wi ny (-1,45%). W okre sie sty czeń -wrze -

sień hisz pań scy pro du cen ci wy pro du ko -

wa li 3756 tys. ton wie przo wi ny, wię cej od 

nie miec kich o 395 tys. ton. W ogól nej 

struk tu rze pro duk cji w okre sie sty czeń -

-wrze sień 2022 Hisz pa nia wy pro du ko wa -

ła 22,75% unij nej wie przo wi ny, Niem cy 

20,36%, Fran cja 9,78%, Pol ska 8,08%, 

Ho lan dia 7,7%, a Da nia 7,38%  

     W pierw szych trzech kwar ta łach ro -

ku 2022 do znacz ne go spad ku pro duk -

cji wie przo wi ny do szło w Niem czech 

(-9,8%), w Pol sce (-8,8%) oraz w Bel gii 

(-9,3%) i Da nii (-5,8%). Naj mniej szy spa -

dek pro duk cji moż na by ło za ob ser wo -

wać w Ho lan dii (-0,8%). 

Po gło wie świń ogó łem w kra jach UE-28 wy nio -

sło na ko niec grud nia 2021 r. 141,7 mln szt. i by -

ło niż sze o 4,2 mln sztuk od po gło wia no to wa ne -

go w 2020 r., z cze go 2,3 mln świń uby ło w Niem -

czech (-8,85%) i 1,5 mln w Pol sce (-12,66%).  

     Ogól nie licz ba świń w kra jach UE spa dła 

o 2,8% i by ła naj niż sza od 2010 ro ku. Jest to 

za po wiedź moż li wo ści wy stą pie nia bra ków w po -

da ży mię sa wie przo we go na eu ro pej skim ryn -

ku. Je dy nym kra jem, w któ rym za no to wa no 

w 2021 ro ku wzrost licz by świń jest Hisz pa nia, 

gdzie po gło wie zwięk szy ło się o 1,7 mln sztuk 

(+5,06%). 

POGŁOWIE świń ogółem w krajach UE-28  
w latach 2010-2021, mln szt.
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R O Z M A I TO Ś C I

W UE-28 W LATACH 2019-21, MLN SZT.

W UE-28 W OKR. I-IX 2022 R., TYS. TON.

 H O L A N D I A  DA N I A  W ŁO C H Y  B E LG I A

 P O L S K A H O L A N D I A  W ŁO C H Y  B E LG I A

 U E

 U E*

STRUKTURA 
PRODUKCJI  
mięsa wieprzowego 
w krajach UE w 
I półroczu 2022 roku, % 

Produkcja 
mięsa wieprzowego 

OGÓŁEM w UE, tys. ton 
wg wagi produktu

Źródło: Eurostat

Źródło: Eurostat

Zmiany 
w POGŁOWIU 

świń w UE, 
mln szt.  

* stan na grudzień 2021

POGŁOWIE 
świń w UE, 
tys szt.

40,05–320,68 

320,68–707,44 

707,44–1 493,44 

1 493,44–2 840,53 

2 840,53–10 452,27 

10 452,27–34 454,09 

bd
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R O Z M A I TO Ś C I C E N Y  P O L S K A

Średnie miesięczne ceny trzody chlewnej w Polsce w okresie XII.2020-XII.2022 r.

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

CENY SKUPU 
trzody chlewnej  
w Polsce 
Ce na sku pu świń wg kla sy fi ka cji SEUROP 

(ma sa bi ta cie pła) w kla sie S -P w okre sie 

5-11.12.2022 r. wy nio sła 9791 zł/to nę, 

o 753 zł wię cej niż mie siąc te mu (+8,34%). 

W od nie sie niu do bar dzo ni skich cen z ana -

lo gicz ne go okre su 2021 jest to wzrost o 70%. 

Ce na sku pu wg wa gi ży wej to w ana li zo wa -

nym ty go dniu 7,64 zł/kg. Ozna -

cza to wzrost o 8,37% w uję -

ciu mie sięcz nym i 70% w uję -

ciu rocz nym. 

Od no sząc się do cen sprzed 

2 lat ce ny świń wzro sły o 97%.

Ceny skupu świń i sprzedaży prosiąt z tygodnia 5-11.12.2022 r. 

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Obecnie
Przed  

tyg.
Zmiana 
t/t (%)

Przed  
m-cem

Zmiana 
m/m (%)

Przed  
rokiem

Zmiana  
r/r (%)

Przed  
2 laty

Zmiana  
w por. do 
2020 (%)

Skup, zł/tonę wg MPC

Klasa S 9 947 9 857 +0,91 9 124 +9,02 5 863 +69,67 5 061 +96,54

Klasa E 9 835 9 812 +0,23 9 051 +8,67 5 775 +70,30 5 011 +96,28

Klasa U 9 612 9 505 +1,13 8 731 +10,10 5 463 +75,94 4 656 +106,42

Klasa R 8 935 9 148 −2,33 8 397 +6,41 5 120 +74,53 4 239 +110,79

Klasa O 8 404 8 188 +2,64 7 441 +12,94 4 182 +100,94 3 493 +140,62

Klasa P - - - - - - - - -

Klasa S-P 9 791 9 788 +0,03 9 038 +8,34 5 758 +70,04 4 965 +97,21

Sprzedaż, zł/kg wg wagi żywej

Tuczniki 7,64 7,63 +0,13 7,05 +8,37 4,49 +70,16 3,87 +97,42

XII 
2020

I 
2021

II 
2021

III 
2021

IV 
2021

V 
2021

VI 
2021

VII 
2021

VIII 
2021

IX 
2021

X 
2021

XI 
2021

XII 
2021

I 
2022

II 
2022

III 
2022

IV 
2022

V 
2022

VI 
2022

VII 
2022

VIII 
2022

IX 
2022

X 
2022

XI 
2022

XII 
2022

m/m, 
%

r/r, 
%

Średnia cena zakupu tuczników wg klasyfikacji SEUROP (trzeci tydzień miesiąca)

Klasa S 5103 5156 5648 7072 6881 7157 7010 6373 6558 5647 5346 5459 6023 5829 5448 8729 8712 8409 8690 8966 9651 10383 9328 9225 9 947 +7,83 +65,15

Klasa E 5057 5053 5566 6988 6801 7093 6920 6268 6521 5589 5292 5383 5949 5732 5360 8784 8654 8318 8607 8890 9588 10326 9252 9164 9 835 +7,32 +65,32

Klasa U 4709 4703 5253 6680 6480 6769 6584 5916 6232 5331 4981 5035 5667 5415 5028 8499 8365 7989 8266 8556 9282 10019 8932 8849 9 612 +8,62 +69,61

Klasa R 4268 4323 4906 6324 6110 6414 6242 5567 5911 5057 4651 4695 5330 5079 4674 8127 8061 7658 7905 8247 8951 9674 8570 8507 8 935 +5,03 +67,64

Klasa O 3555 3601 4048 5636 5356 5581 5509 4756 5084 4458 3691 3728 4449 4068 3705 7356 7208 6807 7036 7262 8167 8546 7633 7624 8 404 +10,23 +88,90

Klasa P 3270 3209 3594 5549 5336 6151 5435 4672 4751 4576 3513 2979 - - - - - - - - - -

Klasa S-P 5014 5026 5545 6963 6776 7066 6895 6261 6501 5580 5268 5357 5930 5722 5349 8723 8638 8312 8598 8885 9590 10321 9244 9146 9 791 +7,05 +65,11

Ceny prosiąt na targowiskach, zł/szt

Prosięta 229,00 - - - 204,29 200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Średnia cena tuczników, zł/kg

Tuczniki 3,91 3,92 4,33 5,43 5,29 5,51 5,38 4,88 5,07 4,35 4,11 4,18 4,63 4,46 4,17 6,80 6,74 6,48 6,71 6,93 7,48 7,89 7,21 7,13 7,64 +7,15 +65,01

Ceny 
skupu  

na bieżąco:

Ceny tuczników w okresie I.2019-XII.2022 r. (zł/kg)
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Ceny tuczników trzody chlewnej klasy E w październiku 2022 r. (€/100 kg)

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

CE NY TRZODY 
CHLEWNEJ 
w krajach UE

Śred nia ce na trzo dy chlew nej kla sy E 

w pań stwach człon kow skich UE wy nio -

sła w paź dzier ni ku 2022 r. 202,74 

€/100 kg. W po rów na niu do wrze śnia 

śred nie ce ny w kra jach UE spa dły 

o 3,68%. Po nad 200 €/100 kg tusz kl. E 

MPS trze ba za pła cić w 19 kra jach. Naj -

ta niej wie przo wi nę moż na ku pić obec -

nie w Ho lan dii za 177,10 €/100 kg, 

w Da nii za 183,53 €/100 kg oraz w Bel -

gii za 183,94 €/100 kg. Pol ska zaj mu je 

20 miej sce pod wzglę dem wy so ko ści 

cen wie przo wi ny w kra jach UE28. 

 

     W cią gu ro ku śred nie ce ny trzo dy 

chlew nej w UE wzro sły o 55%. W cią gu 

ostat nie go ro ku naj bar dziej wzro sły ce -

ny w kra jach na Li twie (+90%) i Ło twie 

(+81%), a tak że w Por tu ga lii (+68%). 

W Pol sce śred nio rocz ny wzrost cen wy -

niósł 67%.

Ceny tuczników trzody chlewnej klasy E w Polsce oraz wybranych krajach UE 
w okresie styczeń 2020 - październik 2022 r. (€/100 kg)
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nasz dru gi od bior ca wie przo wi -

ny, gdzie w tym ro ku do ko na li -

śmy nie co wię cej wy sy łek. Na to -

miast zde cy do wa nie mniej mię sa 

wie przo we go wy sy ła my obec nie 

do Nie miec – spa dek sprze da ży 

wy niósł w tym przy pad ku pra wie 

8 tys. ton.  

Kierunki IMPORTU  
mięsa wieprzowego 
w okresie I-IX 2022 r.*

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej 
Informacji Rynkowej

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

Eksport 309 719 266 971 −42 749 −13,80%

Import 518 172 561 834 43 663 +8,43%

Bilans −208 452 −294 864 −86 411 +41,45%

Wartość, tys. €

Eksport 573 515 595 465 21 949 +3,83%

Import 935 938 1 169 583 233 645 +24,96%

Bilans −362 423 −574 118 −211 695 +58,41%

Polski handel mięsem wieprzowym w okresie I-IX 2021/22, tony

EKSPORT MIĘSA WIEPRZOWEGO,  
tony

IMPORT MIĘSA WIEPRZOWEGO,  
tony

HANDEL  
mięsem wieprzowym 

w okresie I-IX 2022 r.

Kraj
Wartość  

[tys. €]
Wolumen 

[tony]

OGÓŁEM 595 465 266 971

Czechy 69 082 21 492

Słowacja 56 429 23 722

Wlk. Brytania 48 166 16 592

USA 47 589 14 685

Węgry 36 124 15 704

Rumunia 31 205 17 359

Litwa 29 626 11 911

Niemcy 29 712 19 294

Ukraina 28 122 14 449

Holandia 25 073 9 071

Hongkong 20 449 11 436

Hiszpania 19 733 8 001

Włochy 19 428 12 519

Łotwa 15 514 5 935

Dania 14 689 6 511

N. Zelandia 12 902 4 038

Irlandia 12 856 3 314

Mołdowa 8 858 4 135

Estonia 7 971 3 261

Wietnam 7 468 7 154

Belgia 7 020 3 451

Francja 5 477 3 081

Grecja 3 808 1 390

Bułgaria 3 517 1 987

Kierunki EKSPORTU 
mięsa wieprzowego 
w okresie I-IX 2022 r.*

Kraj
Wartość  

[tys. €]
Wolumen 

[tony]

OGÓŁEM 1 169 583 561 834

Niemcy 287 583 123 402

Belgia 261 043 136 449

Dania 233 783 129 924

Hiszpania 139 247 54 421

Holandia 121 114 56 615

Francja 33 354 16 852

Irlandia 24 063 13 172

Szwecja 17 635 4 079

Wlk. Brytania 13 817 9 227

Węgry 10 447 5 165

Włochy 7 139 2 787

Słowacja 5 943 3 182

Finlandia 5 684 1 545

Czechy 3 952 3 056

EKS PORT mię sa wie przo we go w pierw szych trzech 

kwar ta łach 2022 r. wy niósł 266 971 ton i był niż szy 

od eks por tu z ana lo gicz ne go okre su ro ku po przed -

nie go o 13,80%. War tość eks por tu w tym okre sie 

wzro sła o 3,83%.  

 

IM PORT mię sa wie przo we go w ana li zo wa nym okre -

sie wy niósł 561 834 ton i był wyż szy o 8,43% od 

im por tu no to wa ne go w okre sie sty czeń -wrze sień 

2021. War tość spro wa dzo ne go z za gra ni cy mię sa 

by ła na to miast wyż sza o 24,96%. W re zul ta cie za -

im por to wa li śmy o 294 864 to n mię sa wię cej niż 

sprze da li śmy.  

     Naj wię cej mię sa wie przo we go wy eks por to wa li -

śmy w pierw szych dzie wię ciu mie sią cach 2022 na 

Sło wa cję – by ło to 23 722 to ny. By ło to jed nak 

o po nad 3 tys. mniej niż rok wcze śniej. Cze chy to 

     Mię so wie przo we spro wa dza -

my przede wszyst kim z Bel gii, Da -

nii i Nie miec. Od tych kra jów ku -

pu je my 70% mię sa wie przo we -

go. W pierw szych trzech kwar ta -

łach ro ku 2022 r. naj wię cej mię -

sa wie przo we go spro wa dzi li śmy 

z Bel gii (136 449 ton) i z Da nii 

(129 924 ton. Szcze gól nie du ży 

wzrost za ku pów no to wa ny jest 

w przy pad ku Da nii, jest to o 1/3 

wię cej niż w ze szłym ro ku. Zna -

czą co zwięk szy ły się do sta wy wie -

przo wi ny z Hisz pa nii, Ho lan dii, 

Fran cji, Ir lan dii i Wlk. Bry ta nii, któ -

re sta no wią ko lej ne 27% im por tu.

* - Dane wstępne

* - Dane wstępne
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HANDEL 
żywymi świniami 

w okresie I-IX 2022 r.

W pierw szych dzie wię ciu mie sią cach 2022 r. 

EKSPORT ży wych świń z Pol ski wy niósł 2262 ton 

i był niż szy od eks por tu z ana lo gicz ne go okre su 

ro ku 2021 o 22,65%. W tym cza sie wy eks por to wa -

li śmy 19,2 tys. sztuk świń ży wych. Naj wyż szą war -

tość osią gnę ły wy sył ki na Sło wa cję, gdzie w okre -

sie sty czeń -wrze sień wy je cha ło 13,6 tys. sztuk świń. 

Wy sył ki ży wych świń pro wa dzo ne by ły tak że do 

Ro sji i do Ru mu nii.  

 

EKSPORT ŻYWYCH ŚWIŃ,  
tony

IMPORT ŻYWYCH ŚWIŃ,  
tony

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

Eksport 2 924 2 262 −662 −22,65%

Import 163 597 176 087 12 490 +7,63%

Bilans −160 673 −173 826 −13 152 +8,19%

Wartość, tys. €

Eksport 3 101 4 947 1 846 +59,54%

Import 294 311 316 242 21 931 +7,45%

Bilans −291 210 −311 295 −20 085 +6,90%

Polski handel żywymi świniami w okresie I-IX 2021/2022 r., tony

EKSPORT z Polski świń żywych (ogółem) według ważniejszych 
krajów w okresie I-IX 2022 r.*

Kraj
Wartość 

[tys. EUR]
Wartość 

[tys. PLN]
Wolumen 

[tony]
Wolumen 
[tys. szt.]

OGÓŁEM 4 947 22 810 2 262 19,2

Słowacja 2 442 11 368 1 669 13,6

Rosja 1 866 8 499 202 2,2

Rumunia 622 2 861 390 3,4

Kraj
Wartość 

[tys. EUR]
Wartość 

[tys. PLN]
Wolumen 

[tony]
Wolumen 
[tys. szt.]

OGÓŁEM 316 242 1 473 181 176 087 5 009,1

Dania 249 309 1 160 962 135 211 4 416,4

Niemcy 33 895 158 372 19 432 309,4

Holandia 14 201 66 054 7 830 112,8

Litwa 13 214 61 514 10 000 100,5

Łotwa 2 285 10 769 1 526 39,0

Węgry 558 2 596 307 13,2

Czechy 1 465 6 816 948 8,5

* - Dane wstępne

IMPORT do Polski świń żywych (ogółem) według ważniejszych 
krajów w okresie I-IX 2022 r.*

* - Dane wstępne

     W okre sie sty czeń -wrze sień 2022 r. IM PORT ży wych świń do 

Pol ski wy niósł 176 087 ton i zwięk szył się o 7,63% w po rów na niu 

do ana lo gicz ne go okre su 2021 r.  

     War chla ki wę dru ją do nas przede wszyst kim z Da nii, skąd w ana -

li zo wa nym okre sie ku pi li śmy 4416,4 tys. sztuk, o 54 tys. sztuk mniej 

niż w ze szłym ro ku (-1,21%). Z Nie miec ku pi li śmy 309,4 tys. sztuk, 

wię cej o 55,9 tys. sztuk – by ły to za rów no war chla ki, jak i losz ki 

i knur ki. Z Ho lan dii ku pu je my przede wszyst kim war chla ki. Z ko lei im -

port świń z Li twy jest wyż szy niż w ze szłym ro ku o 50,3 tys. sztuk.

rozmaitosci.qxp  19.12.2022  13:51  Strona 9



W ty go dniu 5-11 grud nia 2022 r. ob ser wo wa li śmy spa -

dek cen wszyst kich zbóż w po rów na niu do cen sprzed 

mie sią ca. Ce na sku pu psze ni cy pa szo wej wy nio sła 

1508 zł/to nę i by ła niż sza o 74 zł niż sza niż mie siąc 

wcze śniej (-4,68%).  

     Ce na ży ta w sku pie to 1210 zł, 36 zł mniej niż przed 

mie sią cem (-2,89%). Jęcz mień pa szo wy kosz to wał 

1324 zł/to nę, o 27 zł mniej niż mie siąc wcze śniej 

(-2,00%). Ku ku ry dza mo kra kosz to wa ła w ty go dniu 5-

11.12.2022 r. 791 zł/to nę, już 124 zł mniej niż przed mie -

sią cem (-13,55%). Ku ku ry dza pa szo wa kosz to wa ła 1367 

zł/to nę, 50 zł mniej niż przed mie sią cem (-3,53%). 

Owies pa szo wy kosz to wał w sku pie 1218 zł, czy li o 82 zł 

mniej niż przed mie sią cem (-6,31%).  Pszen ży to kosz -

to wa ło w ty go dniu 5-11.12.2022 r. 1345 zł. Ce na ta by ła 

niż sza o 44 zł zł niż przed mie sią cem (-3,17%). Ce na 

sku pu na sion rze pa ku wy nio sła 3126 zł/to nę i by ła 

wyż sza o 5 zł w po rów na niu z ce na mi z po przed nie go 

mie sią ca (+0,16%).  Olej rze pa ko wy su ro wy kosz to wał 

w ty go dniu 5-11.12.2022 r. 8004 zł/to nę, o 140 zł wię cej 

niż przed mie sią cem (+1,78%). 1 to na śru ty rze pa ko wej 

w ana li zo wa nym ty go dniu wy nio sła 1557, o 11 zł mniej 

niż przed mie sią cem (-0,70%). Śru ta so jo wa kosz tu je 2837 zł, o 273 zł 

wię cej niż przed mie sią cem (+10,65%).  

      Ce ny zbóż w sku pie w cią gu ro ku wzro sły od 9-35%. Jed nak z ty go dnia 

na ty dzień zbo ża tra cą na swo jej war to ści. Obec nie np. ku ku ry dza mo kra 

Średnie ceny netto (bez VAT) materiałów paszowych w okresie 3.04-11.12.2022 r.

Ceny materiałów paszowych w tygodniu 5-11.12.2022 r.

Sprawdź 
aktualne 
ceny:

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej i Agrolok

Obecnie
Przed 

tyg.
Zmiana  

t/t, %
Przed 

m-cem
Zmiana 
m/m, %

Przed 
rokiem

Zmiana  
r/r, %

Skup – zboża, zł/tonę

Pszenica paszowa 1508 1534 −1,69 1582 −4,68 1277 +18,09

Żyto paszowe 1210 1209 +0,08 1246 −2,89 1035 +16,91

Jęczmień paszowy 1324 1340 −1,19 1351 −2,00 1094 +21,02

Kukurydza mokra 791 811 −2,47 915 −13,55 728 +8,65

Kukurydza paszowa 1367 1356 +0,81 1417 −3,53 1045 +30,81

Owies paszowy 1218 1280 −4,84 1300 −6,31 899 +35,48

Pszenżyto 1345 1369 −1,75 1389 −3,17 1174 +14,57

Skup – rośliny oleiste, zł/tonę

Nasiona rzepaku 3126 3067 +1,92 3121 +0,16 3176 −1,57

Sprzedaż, zł/tonę

Olej rzepakowy 8004 7807 +2,52 7864 +1,78 5675 +41,04

Śruta rzepakowa 1557 1461 +6,57 1568 −0,70 1200 +29,75

Śruta sojowa 2837 2572 +10,30 2564 +10,65 2161 +31,28

 11-12/202210

R O Z M A I TO Ś C I M AT E R I A ŁY  PA S Z O W E

CENY 
materiałów paszowych

Pasze 3 IV 10 IV 17 IV 24 IV 1 V 8 V 15 V 22 V 29 V 5 VI 12 VI 19 VI 26 VI 3 VII 10 VII 17 VII 24 VII 31 VII 7 VIII 14 VIII

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ceny skupu zbóż, zł/tonę

Pszenica paszowa 1575 1619 1666 1681 1714 1703 1704 1726 1734 1695 1724 1758 1761 1732 1744 1745 1722 1634 1595 1579

Żyto paszowe 1078 1220 1190 1306 1343 1340 1367 1360 1343 1345 1288 1265 1244 1322 1318 1305 1163 1150 1158 1178

Jęczmień paszowy 1324 1385 1392 1443 1443 1455 1459 1504 1509 1492 1472 1483 1397 1351 1270 1254 1253 1252 1243 1250

Kukurydza mokra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kukurydza paszowa 1389 1431 1433 1431 1457 1463 1484 1479 1456 1455 1426 1469 1464 1382 1433 1424 1432 1428 1429 1423

Owies paszowy 1086 1098 1129 1164 1168 1151 1188 1190 1229 1195 1196 1211 1181 1181 1170 1029 1188 1105 1059 1055

Pszenżyto paszowe 1372 1413 1421 1449 1460 1466 1493 1502 1517 1515 1493 1468 1448 1453 1417 1402 1327 1271 1288 1309

                                                                                                                                                                                              Ceny skupu nasion oleistych, zł/tonę

Nasiona rzepaku 3850 4002 3875 4131 4165 4600 4720 4577 4681 4442 4384 4305 4279 4138 4357 3456 3161 3146 3195 3187

                                                                                                                                                                                                                    Ceny sprzedaży, zł/tonę

Olej rzepakowy 7205 6703 6346 6324 6789 6872 6820 6582 7174 6775 7207 6659 6668 7204 6881 6404 7003 6648 7703 6777

Śruta rzepakowa 1604 1532 1718 1659 1730 1713 1753 1792 1910 1677 1723 1672 1668 1630 1635 1596 1546 1563 1540 1529

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

Śruta sojowa 2688 2734 2702 2622 2556 2472 2530 2515 2505 2407 2528 2575 2529 2576 2763 2688 2618 2736 2735 2684
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Ceny śruty sojowej w porcie w Gdyni okresie I.2020-XII.2022 r., zł/tonę 

kosz tu je tyl ko 9% wię cej niż rok 

te mu, pszen ży to o 15% wię cej, 

a ży to o 17%. Psze ni ca w cią gu 

ro ku zdro ża ła o 18%, a jęcz mień 

o 21%. Owies pa szo wy jest tym 

zbo żem, któ re w cią gu ro ku zdro -

ża ło naj bar dziej (+35%).  

      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 

niż sza o 50 zł niż rok wcze śniej 

(-1,57%). Ce na ole ju rze pa ko we -

go to śred nio rocz ny wzrost 

o 2329 zł (+41%), śru ty rze pa ko -

wej o 357 zł (+30%), a śru ty so jo -

wej 676 zł (+31%).

Ceny skupu zbóż w okresie I.2020-XII.2022 r.

źródło: Agrolok
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R O Z M A I TO Ś C IM AT E R I A ŁY  PA S Z O W E

21 VIII 28 VIII 4 IX 11 IX 18 IX 25 IX 2 X 9 X 16 X 23 X 30 X 6 XI 13 XI 20 XI 27 XI 4 XII 11 XII

1548 1578 1542 1538 1513 1529 1567 1568 1598 1597 1606 1621 1582 1542 1547 1534 1508

1171 1166 1158 1194 1199 1173 1143 1190 1209 1248 1237 1242 1246 1233 1223 1209 1210

1284 1287 1306 1306 1306 1300 1307 1326 1328 1341 1340 1340 1351 1328 1341 1340 1324

- - - - - - 769 807 880 908 931 932 915 907 831 811 791

1430 1428 1412 1424 1421 1412 1420 1416 1429 1432 1437 1428 1417 1404 1398 1356 1367

1072 1093 1162 1170 1197 1175 1203 1226 1223 1221 1240 1242 1300 1186 1283 1280 1218

1307 1333 1339 1337 1345 1344 1355 1358 1343 1365 1382 1387 1389 1392 1380 1369 1345

3212 3170 3115 3112 3055 2884 2961 3245 3002 3101 3141 2988 3121 3096 3169 3067 3126

7584 8229 7943 7761 7755 7164 7502 7745 7641 7257 7556 8224 7864 8035 8317 7807 8004

1540 1531 1523 1503 1531 1539 1538 1535 1548 1394 1559 1577 1568 1584 1561 1461 1557

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2769 2801 2666 2579 2717 2809 2691 2892 2932 2905 2806 2721 2564 2580 2519 2572 2837
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MODYFIKACJE ORGANIZACJI 

I TECHNOLOGII PRODUKCJI, 

WPROWADZENIE SZEROKO 

POJĘTYCH ZASAD 

BIOASEKURACJI 

Aby pro du ko wać trzo dę chlew ną 

bez wdzia łu an ty bio ty ków, nie ma 

od wro tu od sto so wa nia bio ase ku -

ra cji. Bio ase ku ra cja, ina czej bio -

bez pie czeń sw to czy też, jak ją na -

zy wa no la ta te mu – pre wen cja 

prze ciw za kaź na, to sze reg dzia -

łań, któ rych wpro wa dze nie ma za -

bez pie czyć przed prze wle cze niem 

no wych pa to ge nów do chlew ni 

i ogra ni czyć ry zy ko zdro wot ne za -

cho ro wa nia i sze rze nia się cho ro -

by zwią za ne z mi kro or ga ni zma mi 

w chlew ni już obec ny mi. W cza -

sach ASF ni ko go nie trze ba uświa -

da miać, na czym bio ase ku ra cja 

po win na po le gać, zwłasz cza ze 

obo wią zu je w tym za kre sie sto -

sow ne pra wo daw stwo, ale war to 

przy po mnieć pod sta wo we jej za -

sa dy. Wy róż nia się tu ta kie dzia ła -

nia, jak: 

ogro dze nie te re nu go spo dar -■

stwa so lid nym pło tem na pod -

mu rów ce, bra my i bram ki mu -

szą być za mknię te, aby unik nąć 

wi zyt nie po żą da nych i przy pad -

ko wych osób i środ ków trans -

por tu, jak rów nież ob cych i dzi -

kich zwie rząt (w tym ce lu na le -

ży tak że za mon to wać siat ki 

w otwo rach okien nych i wen ty -

la cyj nych dla ochro ny przed pta -

ka mi);  

po dział ob sza ru go spo dar stwa ■

na stre fy „czar ną” (ad mi ni stra -

cyj no -za opa trze nio wą) i „bia łą” 

(pro duk cyj ną); ze ślu zą dla lu -

dzi na ich gra ni cy (ką piel i no wa 

odzież dla per so ne lu i go ści 

wkra cza ją cych do stre fy „bia łej” 

+ bez względ na de zyn fek cja 

sprzę tu) oraz dwie ma od dziel -

ny mi ram pa mi do za ła dun ku 

i wy ła dun ku zwie rząt tak że na 

gra ni cy stref tak, aby sa mo cho -

dy trans por to we nie wjeż dża ły 

w tym ce lu do stre fy „bia łej”, 

po dob nie zresz tą jak pa szo wo -

zy i wszel kie in ne środ ki trans -

por tu; 

 11-12/202212

B E Z  A N T Y B I OT Y KÓ W

Jak stosować się do zasad bezantybiotykowej produkcji 

trzody chlewnej? I jak to zrobić bez pogorszenia efektywności 

chowu? W tej części artykułu pochylimy się nad organizacją 

produkcji, bioasekuracją i nowoczesnymi metoda prewencji 

zakażeń. 

DOROTA BUGNACKA 
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej 
UWM Olsztyn

BEZANTYBIOTYKOWA 
PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ, CZ. 3

Fot. 1. W bramie wjazdowej do obiektu powinna znajdować się 
nasączona mata przejazdowa (www.matydezynfekcyjne.pl)
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kon tro la wi zyt (za pi sy wa nie da -■

nych osób od wie dza ją cych, z eli -

mi na cją wej ścia go ści z gru py 

ry zy ka – od wie dza ją cych w krót -

kim okre sie przed wi zy tą in ną 

chlew nię); 

pro gram DDD (de zyn fek cja, de -■

zyn sek cja, de ra ty za cja), z bez -

wa run ko wo prze strze ga ny mi za -

sa da mi de zyn fek cji: ślu za de -

zyn fek cyj na w bra mie wjaz do -

wej do obiek tu; re gu lar nie wy -

mie nia ne i na są cza ne ma ty przed 

wej ściem do każ de go obiek -

tu/sek to ra; okre so wa zmia na 

środ ków do de zyn fek cji (w ten 

spo sób uni ka my po wsta wa nia 

opor no ści na da ny pre pa rat), 

prze strze ga nie za sad wy ko ny -

wa nia roz two ru do de zyn fek cji 

oraz opty mal nych wa run ków je -

go dzia ła nia (stę że nie, pH roz -

two ru, tem pe ra tu ra wo dy, czas 

dzia ła nia), pro wa dze nie de zyn -

fek cji na za sa dzie „ca łe po miesz -

cze nie peł ne – ca łe po miesz -

cze nie pu ste”, prze strze ga nie 

ko lej no ści wy ko ny wa nych czyn -

no ści: wy nie sie nie z sek to ra 

wszyst kie go, co moż na wy nieść, 

czysz cze nie na su cho – usu wa -

nie resz tek pa szy i od cho dów, 

na ma cza nie, my cie de ter gen -

tem, su sze nie, de zyn fek cja, su -

sze nie, wno sze nie wcze śniej 

zde zyn fe ko wa nych ele men tów 

wy po sa że nia; sto so wa nie nie 

tyl ko zra sza nia po wierzch ni, ale 

też za mgła wia nia ja ko me to dy 

de zyn fek cji po wie trza w po -

miesz cze niu; za kaz prze cho dze -

nia pra cow ni ków po mię dzy sek -

to ra mi z róż ny mi gru pa mi tech -

no lo gicz ny mi świń), pro fe sjo nal -

nym pro gra mem zwal cza nia gry -

zo ni i owa dów (wy so kie go ry -

zy ka wek to ry prze no sze nia cho -

rób); 

hi gie na pra cy – mu si być ry go -■

ry stycz nie prze strze ga na przez 

wszyst kich pra cow ni ków bez 

wy jąt ku; czy ste ubra nia i obu -

wie, my cie rąk są obo wiąz kiem; 

ry go ry stycz nie prze strze ga na 

czy stość do ty czą ca tak że wszel -

kich sprzę tów wy ko rzy sty wa -

nych przy pra cy ze zwie rzę ta mi 

(cąż ki, szli fier ki, ema sku la to ry, 

na le ży de zyn fe ko wać, a naj le -

piej ste ry li zo wać, sprzę tu jed -

no ra zo we go – uży wać jed no ra -

zo wo!), na le ży dbać szcze gól -

nie o hi gie nę po ro du i pra cy 

z no wo rod ka mi, lo chy po win ny 

być my te przed wpro wa dze niem 

na po ro dów kę, a po moc po ro -

do wa udzie la na z za cho wa niem 

stan dar dów czy sto ści; 

mo ni to ro wa nie sta tu su zdro -■

wot ne go sta da – okre so wo na -

le ży po bie rać ma te riał bio lo gicz -

ny (krew, wy ma zy z ry ja), aby 

prze pro wa dzić ba da nie se ro lo -

gicz ne lub mi kro bio lo gicz ne; 

zwie rzę ta pa dłe mu szą być obej -

rza ne przez le ka rza we te ry na -

rii, a naj le piej pod da ne au top -

sji; od osob ni ków pa dłych rów -

nież na le ży po brać ma te riał do 

ba dań, je że li róż ni co wa nie dia -

gno stycz ne jest nie ja sne na pod -

sta wie sek cji, że by le cze nie by -

ło ce lo wa ne i sku tecz ne, naj -

pierw mu si być zde fi nio wa ny 

pro blem i po sta wio na dia gno -

za; re ago wa nie na każ de od -

stęp stwo od nor mal ne go za cho -

wa nia zwie rząt oraz na każ dy 

symp tom ze stro ny ukła du od -

de cho we go, po kar mo we go, wy -

dal ni cze go, zmia ny na skó rze 

i pro ble my w ak tyw no ści ru cho -

wej – ma łą zmia na mo że być 

po cząt kiem du że go pro ble mu; 

pro fi lak ty ka – za wsze we dług ■

pro gra mu usta lo ne go z le ka rzem 

peł nią cym opie kę nad obiek -

tem, ko niecz nie sys te ma tycz na 
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Fot. 2. Przed wejściem do 
budynku i pomiędzy sektorami 
chlewni muszą leżeć maty 
do dezynfekcji obuwia 
(www.agrosklep24.pl)

Fot. 3. Ubranie ochronne i buty 
jednorazowego użytku są 
niezbędne w przypadku wizyt 
osób postronnych w chlewni 
(www.sklep.pesan.pl)
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i mo dy fi ko wa na zgod nie z ak tu -

al nym sta nem wie dzy do ty czą -

cej sta tu su zdro wot ne go sta da;  

pro gram szcze pień – nie zbęd -■

ny, gdy chce my eli mi no wać uży -

cie an ty bio ty ków – mu si być 

prze my śla ny i sto so wa ny bez 

od stępstw, ter mi no wo i do kład -

nie, ina czej nie bę dzie miał więk -

sze go sen su; wpro wa dze nie każ -

dej szcze pion ki MUSI być po -

prze dzo ne ana li zą sta tu su zdro -

wot ne go sta da w za kre sie da -

nej jed nost ki cho ro bo wej (na 

pod sta wie ba dań se ro lo gicz -

nych, ob ja wów w sta dzie i ba -

dań pa to mor fo lo gicz nych na le -

ży naj pierw po twier dzić obec -

ność da ne go pa to ge nu); 

eli mi na cja ry zy ka roz prze strze -■

nia nia się cho rób zwią za na z nie -

pra wi dło wym po ste po wa niem 

z ma te ria łem bio lo gicz nym i sztu -

ka mi pa dły mi – zbior nik na te 

od pa dy po wi nien się znaj do wać 

w stre fie „czar nej” i być re gu -

lar nie opróż nia ny przez spe cja -

li stycz ną fir mę; 

kwa ran tan na (mi ni mum 4, naj -■

le piej 8 ty go dni); na le ży bez -

względ nie prze strze gać dłu go -

ści ich trwa nia, usy tu ować kwa -

ran tan nik w od le gło ści mi ni mum 

100-200 me trów od chlew ni (im 

da lej, tym le piej), ob słu gi wać 

zwie rzę ta na kwa ran tan nie na 

koń cu dnia pra cy, z wy ko rzy -

sta niem sprzę tów prze zna czo -

nych tyl ko do te go ce lu; kwa -

ran tan na to nie tyl ko czas ocze -

ki wa nia na wy stą pie nie ob ja -

wów cho ro bo wych, ale też czas 

na dia gno sty kę se ro lo gicz ną 

iden ty fi ku ją cą bez ob ja wo wych 

no si cie li;  

akli ma ty za cja (mi ni mum 3, na -■

wet do 10 ty go dni); na le ży ją 

wy ko rzy stać na przy go to wa nie 

im mu no lo gicz ne no wo przy by -

łych zwie rząt do no wych wa -

run ków; moż na te go do ko nać 

po przez kon takt z tzw. zwie rzę -

ta mi war tow ni czy mi (np. wy bra -

ko wa ną lo chą) lub ma te ria łem 

bio lo gicz nym; w tym cza sie wy -

ko nu je my rów nież nie zbęd ne 

szcze pie nia; 

izo la cja osob ni ków cho rych ■

– naj le piej w od dziel nym sek to -
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Fot. 4. Całe pomieszczenie pełne-całe pomieszczenie puste jest 
podstawową regułą prawidłowej dezynfekcji (www.shiks.pl)

Fot. 5. Wszelkie zabiegi muszą przebiegać z zachowaniem zasad 
higieny (fot. Janusz Pająk)
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rze/bu dyn ku tak, aby zmniej szyć 

ry zy ko roz prze strze nia nia się 

pa to ge nu, a rów no cze śnie dać 

cho re mu zwie rzę ciu lep sze wa -

run ki le cze nia i zdro wie nia 

     Pod su mo wu jąc moż na stwier -

dzić, że bio ase ku ra cja jest bar dzo 

waż nym ele men tem w za bez pie -

cza niu i nie do pusz cza niu do wy -

stą pie nia wie lu cho rób za kaź nych 

świń, po pra wia ją cym jed no cze śnie 

ich pro duk cyj ność i sta tus zdro -

wot ny. Po zwa la tak że zmniej szyć 

wy dat ki na le cze nie, wy eli mi no -

wać cał ko wi cie lub zna czą co 

B E Z  A N T Y B I OT Y KÓ W

Fot. 6. Czystość na porodówce jest bezwględnie wymagana w trosce o zdrowie prosiąt (www.hypor.com)
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zmniej szyć ilość zu ży wa nych an -

ty bio ty ków. Przez to jest istot nym 

czyn ni kiem de cy du ją cym o bio -

bez pie czeń stwie su row ców po -

cho dze nia zwie rzę ce go dla kon -

su men tów, po zwa la jąc na uzy ska -

nie zdro wej i bez piecz nej żyw no -

ści zgod nie z za sa da mi HACCP. 

4. STOSOWANIE 

NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW 

W PREWENCJI ZAKAŻEŃ 

BAKTERYJNYCH 

I W LECZENIU ZWIERZĄT 

Szcze pion ki. Oczy wi ście w tym 

miej scu na le ża ło by roz po cząć od 

wy mie nie nia szcze pio nek, co raz 

no wo cze śniej szych i sku tecz niej 

chro nią cych zdro wie zwie rząt. 

Wszy scy naj bar dziej cie szy li by -

śmy się z opra co wa nia szcze -

pion ki prze ciw ASF, nie ste ty wi -

rus po wo du ją cy te cho ro bę wy -

my ka się na ra zie tak na uce, jak 

i ukła do wi im mu no lo gicz ne mu 

świ ni, któ ry nie umie jąc go roz -

po znać nie chro ni zwie rzę cia 

przed szyb ko i śmier tel nie po -

stę pu ją cy mi zmia na mi. Choć do -

nie sie nia z ostat nich mie się cy 

da ją ni kłą na dzie ję na opra co wa -

nie ta kiej szcze pion ki. Jed nak że, 

obec nie dys po nu je my sze ro ka ga -

mą pre pa ra tów szcze pion ko wych 

i w ten spo sób mo że my ochro nić 

na sze zwie rzę ta przed wie lo ma 

cho ro ba mi. A tym sa mym przed 

sto so wa niem an ty bio ty ków w pro -

duk cji. 

     Do brą per spek ty wę da ją tak że 

sub stan cje bę dą ce im mu no mo du -

la to ra mi lub/i im mu no sty mu la to ra -

mi. Im mu no sty mu la to ry to sub stan -

cje po cho dze nia na tu ral ne go, 

głów nie ro ślin ne go, po bu dza ją ce 

sys tem od por no ścio wy i zwięk -

sza ją ce je go wy dol ność, tym sa -

mym po pra wia ją głów nie od por -

ność nie swo istą. Naj czę ściej sto -

so wa ne im mu no sty mu la to ry to zio -

ła i ich eks trak ty, pro bio ty ki, pre -

bio ty ki, syn bio ty ki, za kwa sza cze, 

Fot. 7. Jak największe pobranie siary przez noworodki jest warunkiem ich zdrowia i wysokiej 
przeżywalności (www.koudijs.com)
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Fot. 8. Dokarmianie prosiąt ssących wymaga rygorystycznego 
przestrzegania higieny i czystości karmidełek (www.farmosan.com)
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a tak że pre pa ra ty łą czą ce te skład -

ni ki (omó wio ne już po wy żej). Im -

mu no mo du la to ry z ko lei to na tu -

ral ne lub syn te tycz ne pre pa ra ty 

wpły wa ją ce bez po śred nio na pro -

ce sy im mu no lo gicz ne, tzn. na nie -

swo iste ko mór ko we me cha ni zmy 

obron ne oraz na od por ność swo -

istą. Ogól nie obie te gru py związ -

ków moż na trak to wać ja ko obie -

cu ją cą al ter na ty wę dla an ty bio ty -

ków w ce lu za po bie ga nia cho ro -

bom, jak rów nież po ten cjal nie do 

ich le cze nia. W prze ci wień stwie 

do szcze pio nek, mo du la to ry od -

por no ści sty mu lu ją układ od por -

no ścio wy w spo sób nie za leż ny od 

pa to ge nu wy wo łu ją ce go in fek cję, 

co czy ni je sku tecz ny mi prze ciw -

ko sze ro kiej ga mie pa to ge nów. 

W ba da niach na uko wych ana li zo -

wa no przy dat ność sze ro kiej ga -

my sub stan cji sty mu lu ją cych układ 

od por no ścio wy, ja ko po ten cjal nej 

al ter na ty wy dla an ty bio ty ków. Na -

le żą do nich: 

cy to ki ny, czy li sub stan cje wy -■

dzie la ne przez okre ślo ne ko -

mór ki ukła du od por no ścio we -

go w ce lu re gu la cji me cha ni -

zmów dzia ła nia in nych czę ści 

ukła du od por no ścio we go;  

li po po li sa cha ry dy – du że czą -■

stecz ki obec ne w ścia nie nie -

któ rych ko mó rek bak te ryj nych, 

ma ją ce zdol ność wy wo ły wa nia 

ak tyw no ści nie swo istej, czy li wro -

dzo nej od po wie dzi im mu no lo -

gicz nej;  

krót kie od cin ki bak te ryj ne go ■

DNA (tzw. CpG), któ re są se lek -

tyw nie roz po zna wa ne przez me -

cha ni zmy ukła du od por no ścio -

we go nie swo iste go zwie rzę cia, 

przez co uru cha mia ją pro ces 

zwal cza nia in fek cji; moż na za -

tem po wie dzieć, że sty mu lu ją 

one wro dzo ną od po wiedź im -

mu no lo gicz ną;  

im mu no glo bu li ny po cho dzą ce ■

z ja ja ku rze go, pla zma krwi, pre -

pa ro wa na sia ra loch lub krów; 

są to sub stan cje im mu no mo du -

la cyj ne, któ re jed nak za pew nia -

ją krót ko trwa łą od por ność, 

w okre sie gdy są sto so wa ne; 
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Fot. 9. Podawanie probiotyków prosiętom ssącym poprawia 
ich odporność i zdrowotność (www.jbs.gmbh.pl)

błonnik pokarmowy  
na bazie lignoceluloz 
zapewnia  zrównoważoną 
mikroflorę i ogranicza 
liczbę bakterii 
chorobotwórczych.

świnie  
nie pocą się 
nawet podczas 
marszu

Hipoteza nr 2

www.agromed.at

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

www.allpol.com.pl
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w ofer cie ryn ko wej moż na zna -

leźć pre pa ra ty za wie ra ją ce np. 

im mu no glo bu li ny po le ca ne do 

sto so wa nia do ust ne go dla no -

wo rod ków, pre pa ra ty pro bio tycz -

ne ma ją ce w skła dzie też do da -

tek sia ry lo chy, czy też pro duk ty 

za wie ra ją ce jed no cze śnie im mu -

no glo bu li ny sia ro we, pro bio ty ki, 

po chod ne ziół i wi ta mi ny; te go 

ro dza ju do dat ki są chęt nie sto -

so wa ne zwłasz cza w obiek tach 

wiel ko to wa ro wych ja ko pre pa -

ra ty wspo ma ga ją ce od por ność 

pro siąt;  

sub stan cje po cho dze nia ro ślin -■

ne go (zio ło we go); zio ła, któ re 

ma ją naj sil niej sza dzia ła nie im -

mu no sty mu lu ją ce to przede 

wszyst kim je żów ka pur pu ro wa 

(Echi na cea spp.), alo es, czo snek, 

krwaw nik, mni szek i dziu ra wiec, 

a tak że mię ta, ru mia nek, ce bu -

la, ty mia nek, ore ga no, me li sa, 

ko ra wierz by, po krzy wa, ko zie -

rad ka. Na tu ral ne skład ni ki za -

war te w zio łach wpły wa ją sty -

mu lu ją co na funk cje od por no -

ścio we or ga ni zmu m.in. pod no -

sząc stę że nie im mu no glo bu lin 

we krwi. Wy ka zu ją tak że dzia -

ła nie an ty bak te ryj ne (za wie ra ją 

związ ki bak te rio sta tycz ne – ha -

mu ją ce na mna ża nie i bak te rio -

bój cze) na szcze py cho ro bo -

twór cze i wa run ko wo cho ro bo -

twór cze (m.in. Esche ri chia co li, 

Clo stri dium), przez co rów nież 

po bu dza ją roz wój po żą da nej flo -

ry bak te ryj nej w je li tach (bak te -

rie kwa su mle ko we go z ro dza ju 

Lac to ba cil lus). Dzia ła nie pro fi -

lak tycz ne i lecz ni cze ziół jest 

jed nak znacz nie szer sze. Po za 

wy mie nio nym już wy żej dzia ła -

niem im mu no sty mu lu ją cym i an -

ty bak te ryj nym jest to: dzia ła nie 

an ty wi ru so we, prze ciw za pal ne, 

po pra wia ją ce prze mia nę ma te -

rii, zwięk sza ją ce se kre cję en zy -

mów tra wien nych (co po pra wia 

przy swa jal ność skład ni ków po -

kar mo wych), dzia ła ją roz kur czo -

wo na mię śnie gład kie prze wo -

du po kar mo we go, neu tra li zu ją 

nie któ re tok sy ny po cho dze nia 

grzy bo we go i bak te ryj ne go, są 

też na tu ral ny mi prze ciw u tle nia -

cza mi. 

β-glu ka ny – to ro dzaj roz pusz -■

czal ne go błon ni ka po kar mo we -

go, a do kład nie rzecz uj mu jąc, 

jest to skład nik roz pusz czal nej 

frak cji błon ni ka, któ ry wy stę pu -

je m.in. w zbo żach (w  jęcz mie -

niu, owsie), a tak że w ścia nach 

ko mór ko wych wie lu mi kro or ga -

ni zmów, grzy bów i in nych ro -

ślin. Co cie ka we, są one sto so -

wa ne nie tyl ko ja ko do da tek 

w ży wie niu zwie rząt, ale ze 

wzglę du na na uko wo udo wod -

nio ne ich lecz ni cze dzia ła nie, 
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Fot. 11. Prosięta odsadzone są szczególnie wrażliwe na zakłócenia 
w równowadze mikrobioty jelitowej (www.kalendarzrolnikow.pl)

Fot. 10. Typowe klatki z jarzmem nie odpowiadają potrzebom 
behawioralnym loch, generując wysoki poziom stresu 
(www.jygatech.com)
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są uzna wa ne za skład nik żyw -

no ści funk cjo nal nej w die cie czło -

wie ka. Naj bar dziej ak tyw nym ich 

ro dza jem są  -glu ka ny po zy ski -

wa ne ze ścian ko mór ko wych 

droż dży. Wzmac nia ją one od -

por ność or ga ni zmu na dro dze 

ak ty wa cji ko mó rek ukła du im -

mu no lo gicz ne go, a mia no wi cie 

ma kro fa gów i lim fo cy tów T. Dla -

te go też β-glu ka ny mo gą peł nić 

istot ną ro lę w sty mu la cji od por -

no ści, wal ce z pa to ge na mi 

i wspie ra niu zdro wie nia.  

 

     Dla przy kła du, moż na przy to -

czyć ba da nia Di ra viy am i wsp. 

(2009), w któ rych wy ka za no sku -

tecz ność prze ciw ciał po cho dzą -

cych z żółt ka ja ja ku rze go w za -

po bie ga niu bie gun kom wy wo ły -

wa nym przez róż ne od mia ny pa -

to ge nów bak te ryj nych i wi ru so -

wych. Tak że Xia oyu i wsp. (2015) 

cy tu ją ba da nia, w któ rych po da -

wa nie pro się tom prze ciw ciał po -

cho dzą cych z żółt ka ja ja oka za ło 

się obie cu ją ce w za po bie ga niu 

i le cze niu bie gun ki u pro siąt. Nie -

ste ty te go ty pu pre pa ra ty są dość 

dro gie, co mo że być prze szko dą 

w ich szer szym sto so wa niu. Nie 

do koń ca pew na jest tez ich każ -

do ra zo wa sku tecz ność bo ma ją 

ogra ni czo ną sta bil ność w je li cie 

świ ni. W in nych ba da niach (Eicher 

i wsp. 2006) uzy ska no bar dzo 

obie cu ją ce wy ni ki wy ko rzy sta nia 

wi ta mi ny C i β-glu ka nów po cho -

dzą cych z droż dży w za po bie ga -

niu cho ro bom bak te ryj nym pro -

siąt no wo rod ków, a tak że w u pro -

siąt po od sa dze niu.  

     Na le ży jed nak pa mię tać, że 

sku tecz ność im mu no mo du la to rów 

i im mu no sty mu la to rów w du żej 

mie rze za le ży od ak tu al ne go po -

zio mu roz wo ju i funk cjo nal no ści 

ukła du od por no ścio we go u zwie -

rzę cia, dla te go nie za wsze ma ją 

od po wied nią sku tecz ność. Na przy -

kład u pro siąt do wie ku 4-5 ty go -

dni, gdy ich me cha ni zmy od por -

no ści są jesz cze nie wy dol ne i do -

pie ro za czy na ją się kształ to wać, 

ta kie sub stan cje po pro stu nie bę -

dą mia ły cze go sty mu lo wać. Stres 

jest tu do dat ko wym czyn ni kiem 

ogra ni cza ją cym funk cjo nal ność 

ukła du od por no ścio we go. Na le ży 

tu roz pa try wać tak że pew ne nie -

bez pie czeń stwa do ty czą ce sto so -

wa nia im mu no mo du la to rów i im -

mu no sty mu la to rów w wie ku pro -

się cym, a więc przed uzy ska niem 

peł nej funk cjo nal no ści ukła du od -

por no ścio we go ze wzglę du na po -

ten cjal ne ry zy ko wy stą pie nia dzia -

łań nie po żą da nych, a tak że nie 
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do koń ca po zna ne me cha ni zmy 

dzia ła nia tych sub stan cji.  

     Bak te rio fa gi i hy dro la zy (w tym 

en do li zy ny). Bak te rio fa gi (fa gi, wi -

ru sy bak te ryj ne) in fe ku ją i za bi ja ją 

bak te rie. Są to pro ste, ale bar dzo 

róż no rod ne jed nost ki bio lo gicz ne 

skła da ją ce się z DNA lub RNA, 

za mknię te go w kap sy dzie biał ko -

wym. Wy kry to je wszę dzie tam 

gdzie obec ne są bak te rie. Licz nie 

wy stę pu ją za rów no w wo dach 

słod kich jak i oce anach, a tak że 

w gle bie. Mo gą na tu ral nie wy stę -

po wać w nie któ rych po kar mach 

i or ga ni zmach lu dzi i zwie rząt np. 

w je li tach. Nisz cząc bak te rie sta -

no wią na tu ral ny czyn nik re gu lu ją -

cy ich li czeb ność w przy ro dzie. 

Bak te rio fa gi li tycz ne, bo ta kie są 

wy ko rzy sty wa ne ja ko al ter na ty wa 

dla an ty bio ty ków – nisz czą ko -

mór kę bak te ryj ną po wo du jąc jej 

li zę. W uprosz cze niu dzie je się to 

na sku tek dzia ła nia hy dro laz – en -

zy mów, z któ rych ho li na po wo du -

je uszko dze nia ścia ny ko mór ko -

wej bak te rii, a en do li zy na po wo -

du je li zę (roz pad) we wnątrz ko -

mór ki.  

     W ten spo sób fa gi bak te ryj ne 

i pro du ko wa ne przez nie en zy my 

sta ły się obie cu ją cą al ter na ty wą 

dla an ty bio ty ków, i mo gły by być 

sto so wa ne w za po bie ga niu cho ro -

bom i po ten cjal nie rów nież w ich 

w le cze niu. Pew ną nie do god no -

ścią jest, że więk szość bak te rio fa -

gów ma wą ski za kres dzia ła nia i są 

spe cy ficz ne wo bec kon kret nych 

szcze pów bak te rii, a w skraj nych 

przy pad kach ich dzia ła nie mo że 

być ogra ni czo ne do jed ne go szcze -

pu bak te rii. Bak te rio fa gi mo gą za -

tem być sto so wa ne w spo sób bar -

dzo ukie run ko wa ny. War to ścią do -

da ną jest to, że dzia ła ją na wet na 

szcze py an ty bio ty ko opor ne. Jed -

nak że, na le ży zda wać so bie spra -

wę tak że z pew nych za gro żeń. Jak 

się oka zu je, bak te rie mo gą stać 

się opor ne tak że na bak te rio fa gi. 

Po nad to, bak te rio fa gi mo gą szyb -

ko de gra do wać się w śro do wi sku. 

Ist nie je tez pew ne ry zy ko, że nie -

któ re bak te rio fa gi mo gą mieć zdol -

ność roz prze strze nia nia ge nów 

opor no ści na an ty bio ty ki.  

     Te ra pia fa go wa jest tak że nie -

zwy kle wraż li wa na czas. Na przy -

kład w ba da niach Cheng i wsp. 

(1982), wy ka za no, że mia ła ona 

ogra ni czo ną sku tecz ność, gdy pre -

pa rat po da wa no póź niej, niż 16 

go dzin po do świad czal nym za ka -

że niu zwie rząt. Jest to jed nak po 

pro stu wska zów ka do od po wied -

nie go sto so wa nia te ra pii fa go wej. 

W wie lu ba da niach na dro biu, cie -

lę tach i pro się tach wy ka za no jej 

sku tecz ność. John son i wsp. 

(2008) wy ka za li, że bak te rio fa gi 

sto so wa ne u pro siąt zna czą co 

zmniej szy ły czę stość wy stę po wa -

nia u nich bie gun ki wy wo ły wa nej 

przez E. co li, a tak że sku tecz nie 
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Fot. 13. Każda metoda wzbogacenia środowiska i tym samym 
obniżenia stresu jest dobra (www.ruralvoice.ca)

Fot. 12. Już niedługo tego typu klatki, ze ściółką i swobodą ruchu 
dla lochy będą standardem w krajach UE (www.acofunki.com)
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ją le czy ły. Jak się jed nak oka zu -

je, głów ne prze szko dy w szer -

szym sto so wa niu bak te rio fa gów 

w le cze niu cho rób u zwie rząt to 

brak szyb kiej i do kład nej dia gno -

sty ki, ko niecz nej dla usta le nia ja -

ki szczep bak te ryj ny spo wo do wał 

in fek cję i ja kie bak te rio fa gi wy -

brać do te ra pii. Ma to zwią zek ze 

wspo mnia nym już wcze śniej wą -

skim za kre sem dzia ła nia bak te -

rio fa gów. Po nad to, ist nie je ry zy -

ko, że układ od por no ścio wy zwie -

rzę cia sam uniesz ko dli wi fa gi. 

W pew nym sen sie moż na za po -

biec tym pro ble mom po da jąc pre -

pa rat za wie ra ją cy kil ka róż nych 

ro dza jów bak te rio fa gów. Jed nak -

że, mi mo za chę ca ją cych wy ni ków, 

sto so wa nie bak te rio fa gów ja ko al -

ter na ty wy dla an ty bio ty ko te ra pii 

to ra czej te ra pia przy szło ści.  

     Od por ność, ro zu mia na ja ko 

zdol ność or ga ni zmu do ra dze nia 

so bie z nie ko rzyst ny mi wa run ka -

mi śro do wi ska i czyn ni ka mi cho -

ro bo twór czy mi, jest nie zwy kle 

istot na zwłasz cza w przy pad ku 

pro duk cji wiel ko to wa ro wej, przy 

du żym za gęsz cze niu zwie rząt, cze -

mu to wa rzy szy pod wyż szo ne ry -

zy ko epi zo otycz ne. A to wią że się 

ze zwięk szo nym uży ciem an ty bio -

ty ków w ce lach pro fi lak tycz nych 

i lecz ni czych. Jed nak że, w per -

spek ty wie na szej wspól nej przy -

szło ści na le ży dą żyć do ogra ni -

cze nia, a naj le piej wy co fa nia an -

ty bio ty ków ze sto so wa nia me ta fi -

lak tycz ne go, i jak naj więk sze go 

ogra ni cze nia sto so wa nia ich w le -

cze niu zwie rząt. Aby to osią gnąć 

na le ży sto so wać ca ły ze spół za -

bie gów, obej mu ją cych za sa dy pra -

wi dło wej pie lę gna cji i ży wie nia 

świń (w tym sto so wa nie do dat -

ków sty mu lu ją cych od por ność), 

dba łość o mi kro kli mat po miesz -

czeń in wen tar skich, hi gie nę pro -

duk cji, pro fi lak ty kę i re gu lar ne mo -

ni to ro wa nie sta tu su zdro wot ne go 

sta da, ogra ni cze nie stre su (dzia -

ła ją ce go de wa stu ją co na funk cjo -

no wa nie ukła du od por no ścio we -

go i zdro wot ność), i bez względ -

ne sto so wa nie za sad bio ase ku ra -

cji. W ten spo sób za pew nia my 

zwie rzę tom moż li wość szyb kie go 

wzro stu i roz wo ju, a nam gwa ran -

cję po zy ska nia naj wyż szej ja kość 

bez piecz ne go pro duk tu. Jed nak -

że, bez wzro stu świa do mo ści pro -

du cen tów i kon su men tów, i na -

szej wspól nej od po wie dzial no ści, 

to się nie uda. ☐

B E Z  A N T Y B I OT Y KÓ W
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METIONINA 

Me tio ni na jest nie zbęd nym ami -

no kwa sem siar ko wym, więc 

jej nie do bór pro wa dzi do 

spad ku wy daj no ści. Wy -

star cza ją ca ilość ami no -

kwa sów za wie ra ją cych 

siar kę w die cie jest za -

rów no waż na dla uzy -

ska nia mak sy mal nych 

wy ni ków użyt ko wych, jak 

i dla sze re gu efek tów funk -

cjo nal nych (rys. 1). W przy -

pad ku pa ra me trów ja ko ści 

mię sa, ami no kwa sy za wie ra ją -

ce siar kę są waż ny mi pre kur so ra -

mi lot nych związ ków aro ma tycz -

nych, któ re sil nie wpły wa ją na 

smak mię sa wie przo we go (Ma 

i wsp. 2020).  

     Me tio ni na jest pre kur so rem wie -

lu związ ków ta kich jak glu ta tion 

(GSH), cy ste ina (CYS) i tau ry na. 

Szcze gól nie GSH jest głów nym 

we wnątrz ko mór ko wym an ty ok sy -

dan tem, któ ry sil nie wpły wa na 

wła ści wo ści an ty ok sy da cyj ne mię -

sa. Ochro na oksy da cyj na opar ta 

na GSH utrzy mu je się po ubo ju 

i ko rzyst nie wpły wa na ja kość mię -

sa pod czas póź niej sze go prze twa -

rza nia i prze cho wy wa nia (Es te ve 

et al. 2020). 

     Ko rzyst ny wpływ uzu peł nie nia 

pa szy L -Me tio ni ną na ja kość mię -

sa wy ka za no w pró bie z udzia -

łem pro siąt o ni skiej ma sie 

uro dze nio wej (Li i wsp. 

2017), któ re czę sto wy -

ka zu ją po gor sze nie ja -

ko ści tu szy. Pro się ta po -

dzie lo no na gru pę kon -

tro l ną z wy star cza ją cą 

po da żą me tio ni ny oraz 

 11-12/202222
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Definicje wysokiej jakości mięsa wieprzowego mogą znacznie 

różnić się od siebie, w zależności od tego jakiego rynku 

dotyczy. Zazwyczaj smak, kolor, soczystość i tekstura, ale 

także właściwości oksydacyjne, zdolność do zatrzymywania 

wody czy pH są głównymi parametrami wyznaczającymi jakość 

mięsa. Na jakość mięsa wieprzowego wpływ ma wiele 

czynników. Oprócz zarządzania, środowiska i genetyki, duży 

wpływ ma samo żywienie zwierząt. Skład tłuszczu w paszy 

ma wpływ na jakość tłuszczu w mięsie, a stosowanie dużej 

dawki witaminy E w celu zwiększenia stabilności oksydacyjnej 

mięsa to dobrze znane strategie żywieniowe. Ponadto, dodatek 

kilku aminokwasów może znacząco poprawić jakość mięsa 

wieprzowego.

DIANA SIEBERT 
CJ Europe GmbH

LEPSZA JAKOŚĆ 
MIĘSA WIEPRZOWEGO 
POPRZEZ ZASTOSOWANIE AMINOKWASÓW
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Zestawienie różnych funkcji 

metioniny w przemianach 
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D O DAT K I  PA S Z O W E

gru pę te sto wą z do dat ko wą su -

ple men ta cją 30% L-Me tio ni ny. Ja -

kość mię sa ba da no po peł nym 

okre sie tu czu przy ma sie ubo jo -

wej 100 kg. L-Me tio ni na po pra wi -

ła kil ka pa ra me trów fi zy ko che micz -

nych mię sa, m.in. pod wyż szy ła pH 

po 24 go dzi nach od ubo ju w po -

rów na niu do gru py kon tro l nej oraz 

istot nie zmniej szy ła wy cie ki wo dy 

po 48 go dzi nach. Po nad to w gru -

pie su ple men to wa nej L-Me tio ni ną 

za ob ser wo wa no ob ni żo ną za war -

tość al de hy du ma lo no we go (mar -

ke ra stre su oksy da cyj ne go), na to -

miast za war tość glu ta tio nu ja ko 

an ty ok sy dan tu wzro sła o 47,2% 

w po rów na niu z gru pą kon tro l ną. 

Tym sa mym su ple men ta cja L-Me -

tio ni ną sku tecz nie po pra wi ła ogól -

ne pa ra me try ja ko ści mię sa.  

HISTYDYNA 

Ami no kwa sy be ta -ala ni na i hi sty -

dy na two rzą ra zem di pep tyd zwa -

ny kar no zy ną. Kar no zy na dzia ła 

ja ko an ty ok sy dant w wa run kach 

fi zjo lo gicz nych, jak rów nież w mo -

de lach in du ko wa nych uszko dzeń 

oksy da cyj nych (Bol dy rev i wsp. 

2013, Bao i wsp. 2015). Ro la kar -

no zy ny ja ko czyn ni ka bu fo ru ją ce -

go w mię śniach szkie le to wych jest 

zna na już od po nad 70 lat. Sta no -

wi oko ło 40% cał ko wi tej zdol no -

ści bu fo ru ją cej w mię śniach (Smith 

1938). Jed nak do kład ny jej udział 

sil nie za le ży od ro dza ju mię śnia 

i ga tun ku zwie rzę cia. U świń, szcze -

gól nie mię śnie o du żym zna cze -

niu prze my sło wym, ta kie jak M. lon -

gis si mus dor si (schab), cha rak te -

ry zu ją się wy so ką za war to ścią kar -

no zy ny (rys. 2) 

     W ba da niu prze pro wa dzo nym 

na tucz ni kach (Ma i in. 2010), do -

da tek kar no zy ny do die ty po pra -

wił ja kość mię sa po przez ob ni że -

nie pa ra me tru utra ty wo dy, zmniej -

sze nie stę że nia ma lon dial de hy du 

i kom plek sów kar bo ny lo wych bia -

łek (oba mar ke ry stre su oksy da -

cyj ne go) w tkan ce mię śnio wej. 

Jed no cze śnie wzro sła za war tość 

i ak tyw ność en zy mów an ty ok sy -

da cyj nych, co świad czy o po pra -

wie zdol no ści an ty ok sy da cyj nej 

tka nek. Po nad to, war tość bar wy 

czer wo nej wzra sta ła wraz ze wzro -

stem za war to ści kar no zy ny w pa -

szy, co mo że być szcze gól nie in -

te re su ją ce dla pro duk tów pre mium, 

ta kich jak szyn ka. Wpływ na war -

tość bar wy czer wo nej mię sa zo -

stał rów nież po twier dzo ny w nie -

daw nym ba da niu po przez do da -

nie β-Ala ni ny i L -Hi sty dy ny do pasz 

gro wer/fi ni sher (Zhao i wsp. 2020).  

     Tak więc hi sty dy na jest no wym 

na rzę dziem dla prze my słu w za -

kre sie opty ma li zo wa nia wy daj no -

ści zwie rząt przy jed no cze snej pro -

duk cji mię sa pre mium dla koń co -

wych od bior ców mię sa. 

Rys. 2. Stężenie karnozyny w różnych mięśniach świni 
o masie 100 kg (Zaadaptowane z Aristoy i Toldrá 1998)

Rys. 3. Proponowany mechanizm działania L-Argininy w zakresie 
redukcji tkanki tłuszczowej (zmodyfikowany z Andersen 2014)
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AMPK – kinaza aktywowana 5’AMP  
ACC – karboksylaza acetylo-CoA 
CPT-1 – palmitoilotransferaza karnityny I 
FAS – syntaza kwasów tłuszczowych  
GTP – guanozyno-5’-trifosforan 
cGTP – cykliczny guanozyno-5’-trifosforan
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ARGININA 

W ostat nich la tach L -Ar gi ni na zy -

sku je co raz więk sze za in te re so -

wa nie ze wzglę du na swo je wła -

ści wo ści funk cjo nal ne, głów nie 

u loch w okre sie cią ży i lak ta cji 

(Wu i wsp. 2018). L -Ar gi ni na ma 

jed nak cie ka wy wpływ na ja kość 

mię sa. L -Ar gi ni na mo dy fi ku je skład 

cia ła w kie run ku zwięk szo nych 

przy ro stów biał ka i zmniej szo nej 

aku mu la cji tłusz czu w or ga ni zmie. 

Do kład ny me cha nizm jest wciąż 

przed mio tem dys ku sji. Jed nak że 

L -Ar gi ni na zwięk sza de gra da cję 

kwa sów tłusz czo wych po przez 

zwięk szo ną be ta -oksy da cję (wpływ 

na ob rót po lia mi na mi). Al ter na tyw -

nie, L-Ar gi ni na mo że bez po śred -

nio ha mo wać li po ge ne zę (rys. 3).  

     Ar gi ni na sku tecz nie pro mu je 

przy rost ma sy mię śnio wej i zmniej -

sza przy rost tkan ki tłusz czo wej 

u zwie rząt w koń co wej fa zie tu -

czu, otrzy mu ją cych pa szę kon tro l -

ną opar tą na śru cie so jo wej i ku -

ku ry dzy, uzu peł nio ną 1% L-Ar gi ni -

ną (Tan et al. 2009). Ilość cał ko wi -

tych mię śni szkie le to wych wzro -

sła o 5,2% u świń su ple men to wa -

nych L -Ar gi ni ną, pod czas gdy cał -

ko wi ta za war tość tłusz czu spa dła 

o 11,2%. Jed no cze śnie za war tość 

śród mię śnio wych tłusz czy w M. lon -

gis si mus dor si (Schab) wzro sła do 

oko ło 3 g/100 g, co jest od bie ra ne 

ja ko ide al ne dla sma ku wie przo -

wi ny, kru cho ści i so czy sto ści mię -

sa. Do dat ko wo, uzu peł nie nie die -

ty L-Ar gi ni ną zwięk szy ło ADG świń 

o 6,5% i mia ło umiar ko wa ny wpływ 

na sto su nek przy ro stu do po bra -

nej pa szy. W in nym ba da niu, su -

ple men ta cja die ty L-Argininą zwięk -

szy ła zdol ność an ty ok sy da cyj ną 

su ro wi cy i mię śni u świń w fa zie fi -

ni sher (Ma i wsp. 2010), co jest ko -

rzyst ne dla ja ko ści mię sa.  

WNIO SKI 

Ami no kwa sy nie tyl ko wpły wa ją 

na wzrost i zdro wie, ale mo gą 

zmie niać skład or ga ni zmu i ja kość 

mię sa. Ami no kwa sy uzu peł nia ją -

ce ta kie jak L -Me tio ni na, L -Ar gi ni -

na i L -Hi sty dy na są no wy mi na -

rzę dzia mi do po pra wy wła ści wo -

ści fi zy ko che micz nych mię sa w ca -

łym łań cu chu do staw. ☐
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KATALOG BRANŻOWY 
TRZODA CHLEWNA
Pełna informacja o rynku  
trzody chlewnej w Polsce

I edycja

q materiał hodowlany 

q prosięta/warchlaki 

q skup i transport żywca 
wieprzowego 

q ubój i przetwórstwo 

q utylizacja 

q materiały paszowe, mie -
szan ki i dodatki paszowe 

q urządzenia 
do rozładunku, 
przygotowania  
i przechowywania pasz 

q wyposażenie budynków 
inwentarskich 
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weterynaryjne 

q ocena jakości pasz, 
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I edy cja Ka ta lo gu Bran żo we go – Trzo da Chlew na, to po zy cja, w któ rej za miesz czo -
no in for ma cje o dzia łal no ści oko ło 900 firm po sia da ją cych w swej ofer cie pro duk -
ty i/lub usłu gi skie ro wa ne do pro du cen tów i ho dow ców świń. Oprócz pod sta wo -
wych da nych te le adre so wych czy tel nik znaj dzie w nim peł ny asor ty ment firm, ska -
lę pro duk cji, ob ro ty, do dat ko we wa run ki sprze da ży. W czę ści ka ta lo go wej wszyst -
kie fir my zo sta ły upo rząd ko wa ne al fa be tycz nie, jed nak że dzię ki stwo rzo ne mu in -
dek so wi firm wg asor ty men tu, czy tel nik w ła twy spo sób od naj dzie in te re su ją cą go 
fir mę spo śród utwo rzo nych dzia łów ta kich jak:
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W
 wie lu przy pad kach ni -

ska masa uro dzo nych 

pro siąt jest kon se kwen -

cją błę dów, a nie ich przy czy ną. 

Je śli spró bu je my spoj rzeć na to 

z te go punk tu wi dze nia, być mo -

że znaj dzie my roz wią za nia, któ re 

po mo gą nam unik nąć tej sy tu acji 

lub zmi ni ma li zo wać ją w na szej 

pro duk cji. 

     Ogól nie rzecz bio rąc, ist nie ją 

dwa głów ne po wo dy ni skiej ma sy 

uro dzo nych pro siąt: 

Ge ne tycz na struk tu ra lo chy  1.

Wiel kość mio tu lo chy. 2.

 

     Pierw szym czyn ni kiem jest coś, 

cze go tak na praw dę nie mo że my 

zmie nić, je śli te go ro dza ju lo cha już 

znaj du je się na na szej li nii pro duk -

cyj nej, ale w tym przy pad ku waż ne 

jest, aby śle dzić ta kie zwie rzę ta, ana -

li zo wać ich wy daj ność w go spo dar -

stwie i po dej mo wać de cy zje re je -

stru jąc ren tow ność lub stra ty z eko -

no micz ne go punk tu wi dze nia.  

     Zwy kle, w przy pad ku loch któ re 

pro du ku ją mio ty z pro się ta mi o ni -

skiej ma sie cia ła, cho dzi o in te rak -

cję mię dzy ge no ty pem a fe no ty -

pem zwie rząt. Wów czas waż ne jest, 

aby śle dzić ta kie zwie rzę ta i ana li -

zo wać wy ni ki w ce lu ich oce ny.  

     Do ta kiej ana li zy na le ża ło by 

wziąć pod uwa gę – licz bę pro siąt, 

któ re ta ka lo cha pro du ku je, jak 

dłu go prze by wa w chlew ni oraz 

jej ogól ną wy daj no ść (dni ja ło we, 

ilość od sa dzo nych pro siąt, itp.) 

     Gdy da na sa mi ca jest jesz cze 

mło da, mo że my mieć jesz cze szan -

sę coś zmie nić. Pra ca z mło dy mi 

losz ka mi jest ma ło wi docz na, ale 

bar dzo waż na. Mó wiąc nie wi docz -

ne, mam na my śli to, że ro bisz coś, 

ale re zul tat wi dać po dłu gim cza -

sie, a zwy kle my, lu dzie, wo li my 

wi dzieć wy nik tu i te raz. To wła -

śnie spra wia, że kon cen tru je my 

się na ro bie niu rze czy, w któ rych 

osią ga my re zul ta ty bar dzo szyb -

ko, a nie na rze czach, z któ rych 

ko rzy sta my na dłuż szą me tę. Dla -

te go głów ne kwe stie, któ re mu si -

my wziąć pod uwa gę w przypadku 
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Z A R Z Ą D Z A N I E  P R O D U KC JĄ

Obecnie problem niskiej wagi prosiąt w dniu urodzenia jest 

bardzo często omawiany jako trudna kwestia w gospodarstwie. 

Oczywiście ze względu na fakt, że prosięta o niskiej wadze 

mają większe ryzyko śmiertelności oraz mniejszej 

produkcyjności. Nie jest to łatwy problem do rozwiązania. 

Wymaga to od właściciela większej troski o zwierzęta, 

poświęcenia im więcej czasu, zdobycia większej wiedzy, 

aby sprawić, że prosięta będą korzyścią, a nie stratą.

NISKA MASA 
URODZENIOWA  
– JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ? 

NATALIA SLIPETS 
Konsultant of pig production  

GF Dahmira
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lo szek, aby unik nąć pro ble mów z pro się ta mi o ni skiej 

wa dze, to: 

wiek doj rze wa nia, ■

ma sa cia ła, ■

ru ja, ■

wiek w dniu in se mi na cji. ■

 

     Wie lu z nas wie, że wiek pierw szej in se mi na cji 

losz ki po wi nien wy no sić 28-32 ty go dnie, ale nie wie -

lu z nas pró bu je osza co wać, kie dy roz pocz nie się 

pierw sza ru ja; co ozna cza, że oko ło 170 dnia ży cia 

po win ni śmy za cząć sty mu la cję lo szek przed pierw -

szym za bie giem in se mi na cji. Z mo ich ob ser wa cji wy -

ni ka, że nie przy wią zu je my do te go zbyt niej uwa gi.  

     Wcze sność doj rze wa nia wpły wa na wskaź ni ki 

płod no ści w cią gu ca łe go ży cia oraz na mniej szą 

licz bę dni nie pro duk cyj nych. Tak więc w ła twym 

wy li cze niu dla in se mi na cji lo szek w wie ku 28-32 

ty go dni, przy okre sie doj rze wa nia oko ło 170 dnia, 

bę dzie my mie li mi ni mum dwa cy kle rui. Dla cze go 

waż ne jest, aby in se mi no wać na sze losz ki nie pod -

czas pierw szej rui? Po nie waż zo sta ło udo wod nio -

ne, że losz ki in se mi no wa ne pod czas pierw szej za -

re je stro wa nej rui mia ły mniej pro siąt uro dzo nych 

w pierw szym mio cie, wię cej pro siąt o ni skiej ma sie 

uro dze nio wej i niż sze wskaź ni ki prze ży wal no ści.  

     Ma sa cia ła losz ki oraz jej kon dy cja jest bar dzo 

waż na ze wzglę du na fi zycz ne moż li wo ści lo chy do 

wy pro du ko wa nia od po wied niej ilo ści doj rza łych ja -

je czek, utrzy ma nia ich i wzro stu. A po nie waż jed nym 

z ce lów dla wszyst kich firm ho dow la nych jest ilość 

uzy ska nych pro siąt, mu si my za dbać o to, aby na sze 

losz ki by ły wy star cza ją co po jem ne i sil ne, aby je dla 

nas wy pro du ko wać. Tak więc za le ca się, aby pierw -

sza in se mi na cja zo sta ła prze pro wa dzo na przy ma sie 

cia ła 135-150 kg lo szek w za leż no ści od ge no ty pu.  

     Tak więc dla uzy ska nia zdro wych i sil nych pro -

siąt o od po wied niej ma sie cia ła przy uro dze niu 

waż ne jest wła ści we po dej ście do losz ki jesz cze 

przed pierw szym za bie giem jej in se mi na cji.  

     Nie prze ska kuj za dań, któ re mu sisz wy ko nać, tyl -

ko dla te go, że nie zo ba czysz ich re zul ta tu tu i te raz, 

ale pa mię taj, że uprasz cza jąc pra cę z ob ser wa cją, 

re je stra cją i in se mi na cją swo ich mło dych lo szek do -

dasz so bie pra cy póź niej, przy in se mi na cji i na po ro -

dów ce. Bar dzo lu bię mó wić o ta kiej sy tu acji, że ła -

two jest po si kać się we wła sne spodnie, ale do brze 

i cie pło bę dzie się czuć tyl ko przez pierw sze 2 mi -

nu ty, po tym cza sie bę dzie mo kro i zim no.  
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     Dru gim po wo dem ro sną cej licz -

by pro siąt o ni skiej masie uro dze -

nio wej jest sku pie nie się przez fir -

my ho dow la ne na ce sze szyb kiej 

owu la cji po od sa dze niu i prze -

trwa niu za rod ków, aż do osią gnię -

cia mak sy mal nej li czeb no ści mio -

tów. W ta kiej sy tu acji czę sto wy -

stę pu ją mio ty bar dzo nie rów na ne 

pod wzglę dem ma sy cia ła pro siąt. 

Przy du żych mio tach nie jest to 

coś, cze go ła two unik nąć, ale przy 

do brym za rzą dza niu na dal bę -

dziesz w sta nie czer pać ko rzy ści 

z uro dzo nych pro siąt o ni skiej ma -

sie cia ła. Pierw szym kro kiem bę -

dzie za pew nie nie od po wied niej 

die ty lo chy w okre sie cią ży. Bio -

rąc pod uwa gę po ten cjał ge ne -

tycz ny swo ich zwie rząt, mu sisz za -

dbać o to, aby lo cha mia ła wszyst -

ko, cze go po trze bu je do wzro stu 

pło dów, nie wy ko rzy stu jąc do te -

go wła snych re zerw or ga ni zmu. 

Od zy ska nie utra co nej kon dy cji nie 

bę dzie ła twe, a póź niej od bi je się 

wy daj no ści za rów no w okre sie 

opro sze nia, jak i w cza sie na stęp -

nej in se mi na cji.  

     Ko lej nym eta pem jest pra ca na 

po ro dów ce. Kie dy prze pro wa dzam 

szko le nia, du żo i szcze gó ło wo mó -

wię o pro się tach – ich po trze bach, 

ry zy ku, co i jak mo że my dla nich 

zro bić, jed nak swój ostat ni wy kład 

za czy nam od słów – „Opro sze nie 

nie do ty czy pro siąt, ale lo chy”. Pró -

bu ję w ten spo sób prze ka zać ideę, 

że tyl ko lo cha mo że naj le piej dbać 

o pro się ta. Je śli więc skon cen tru -

je my się na „szczę ściu” lo chy, to 

ona za opie ku je się pro się ta mi. Po -

nie waż nie ma zna cze nia, jak do -

bry je steś i ile cza su i ener gii po -

świę cisz, aby za pew nić wzrost 

i prze ży cie pro się tom. W tym sen -

sie pro się ta za wsze bę dą mia ły 

pierw szeń stwo przed mat ką. Ba -

da nie prze pro wa dzo ne w In sty tu -

cie Na uk Rol no -Spo żyw czych i Bio -

lo gicz nych (AFBI) w Ir lan dii Pół noc -

nej i w Wiel kiej Bry ta nii w cią gu 

ostat nie go ro ku do ty czy ło związ -

ku mię dzy wzro stem pro siąt o ni -

skiej uro dze nio wej ma sie cia ła 

a spo ży ciem pa szy przez lo chy 

w okre sie lak ta cji. Wy ni ki po ka za -

ły, że zwięk sze nie spo ży cia pa szy 

przez lo chy w okre sie lak ta cji po -

zwo li ło pro się tom o ni skiej ma sie 

uro dze nio wej osią gnąć wa gę od -

sa dze nio wą zbli żo ną do pro siąt 

o śred niej ma sie uro dze nio wej. 

Śmier tel ność przed od sa dze niem 

pro siąt o ni skiej ma sie uro dze nio -

wej moż na zmniej szyć o pra wie 

50%, je śli są od cho wy wa ne przez 

lo chę, któ ra zja da śred nio do 7,5 kg 

pa szy dzien nie w okre sie lak ta cji. 

Świ nie o ni skiej ma sie uro dze nio -

wej, któ re osią gnę ły do brą wa gę 

przy od sa dze niu, mo gą osią gnąć 

ta ki sam po ziom spo ży cia pa szy, 

jak cięż sze tucz ni ki. Więc za miast 

pró bo wać wy da wać du żo pie nię -

dzy, cza su i ener gii na pro się ta, 

przede wszyst kim mu sisz skon cen -

tro wać się na lo chach. Wła ści we 

za rzą dza nie jest klu czem do Two -

je go suk ce su. Upew nij się, że lo -

cha jest w do brej kon dy cji, że ma 

wszyst ko, cze go po trze bu je: 

Wen ty la cja i od po wied nia tem -■

pe ra tu ra – zwróć szcze gól ną 

uwa gę na pra wi dło we usta wie -

nie lam py dla pro siąt, po nie waż 

ma ona ogrze wać pro się ta, a nie 

lo chę; 

Wo da – szcze gól nie waż ny jest ■

ła twy do stęp lo chy do wo dy. 

Za le ży za pew nić wła ści wy jej 

prze pływ i ci śnie nie, tak aby lo -

cha bez pro ble mu mia ła do stęp 

do ta kiej ilo ści wo dy ja ką po -

trze bu je. Za po trze bo wa nie na 

wo dę w okre sie lak ta cji wa ha 

się od min. 35 li trów i do 50 li -

trów dzien nie; 

Pa sza – świe ża, smacz na, od -■

po wied nio zbi lan so wa na i o wła -

ści wej ja ko ści (w za leż no ści od 

wie ku i wzro stu pro siąt). Po ród 

jest je dy nym miej scem, gdzie 

lo cha nie wy ko rzy stu je pa szy 

do bu do wy ma sy cia ła, a tyl ko 

do wspo ma ga nia or ga ni zmu, 

resz ta idzie na pro duk cję mle -

ka. Dla te go wy stę pu je pro sta 

za leż ność po mię dzy ilo ścią pa -

szy, któ rą lo cha po bie ra w okre -

sie lak ta cji, a mle kiem, któ re 

pro du ku je.  

 

     Dzię ki wła ści we mu za rzą dza -

niu i wła ści we mu po dej ściu mo -

żesz sty mu lo wać lo chy do po bie -

ra nia śred nio do 7,5 kg pa szy 

dzien nie w okre sie lak ta cji, co za -

pew ni do brą wy daj ność pro siąt 

uro dzo nych z ni ską ma są cia ła. 

Po za tym oczy wi ście po trzeb na 

jest pra wi dło wa pra ca z pro się ta -

mi – jak np. sor to wa nie pro siąt, 

wy rów ny wa nie mio tów, pra wi dło -

wa pie lę gna cja loch itp.  

     Przy pro duk cji pro siąt wy ma -

ga na jest wie dza i umie jęt no ści, 

ale wszyst ko w na szych rę kach. ☐
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W
 gru pach świń do mo -

wych moż na wy róż nić 

dwie pod sta wo we przy -

czy ny agre sji: 

zwią za ne z two rze niem się hie -■

rar chii spo łecz nej oraz 

za cho wa nia agre syw ne nie zwią -■

za ne z hie rar chią stad ną. W tej 

gru pie za wie ra ją się za cho wa -

nia agre syw ne spo wo do wa ne 

czyn ni ka mi ge ne tycz ny mi (np. 

pre dys po zy cje ra so we). Jed nak 

w naj więk szym stop niu do wy -

wo ła nia za cho wań agre syw nych 

u świń przy czy nia ją się czyn ni ki 

śro do wi sko we. 

     Nie kie dy u zwie rząt ob ser wu -

je się bio lo gicz ną funk cję agre sji 

jak na przy kład w sy tu acji obro ny 

mło dych lub zdo by cia po kar mu 

– nie któ re ga tun ki po sia da ją or -

ga ni za cję spo łecz ną opar tą o sta -

łą hie rar chię do mi na cji. Świ nie są 

zwie rzę ta mi spo łecz ny mi, stad ny -

mi. Na tu ral ne za cho wa nia stad ne 

po cho dzą przede wszyst kim od 

przod ka świ ni – dzi ka, któ ry to 

ga tu nek ży je w gru pach – wa ta -

hach o ści słej hie rar chii do mi na -

cji. Ob ser wu je się sil ne sprzę że -

nie tych dwóch ga tun ków, mia no -

wi cie: świ nie po mi mo udo mo wie -

nia prze ję ły od dzi ka za kres za -

cho wań spo łecz nych, co dzia ła 

rów nież w dru gą stro nę – utrzy -

my wa ne w wa run kach zbli żo nych 

do na tu ral nych (chów ty pu out do -

or) al bo prze by wa ją ce na wol no -

ści (w wy ni ku uciecz ki z ferm), gru -

py świń za cho wu ją struk tu rę sta -

da pod czas dzi cze nia (ada pta cji 

do śro do wi ska po za chlew nią).  

HIERARCHIA 
SPOŁECZNA A AGRESJA 

Dą że nie do do mi nu ją cej po zy cji 

w sta dzie za wsze zwią za ne jest 

z ja kąś for mą agre sji. Hie rar chia 

spo łecz na u zwie rząt to wła ści -

wość gru py po le ga ją ca na tym, że 

wcho dzą ce w jej skład osob ni ki 

zaj mu ją róż ne po zy cje so cjal ne. 

Na tu ral nym za cho wa niem zwie -

rząt ży ją cych w gru pach, z któ re -

go na stęp nie wy ni ka hie rar chia 

do mi na cji, jest dą że nie po szcze -

gól nych osob ni ków do osią gnię -

cia moż li wie wy so kiej ran gi so -

cjal nej. Po dob nie jak w gru pie pro -

siąt, tak i póź niej w ze spo łach 

zwie rząt star szych moż na wy róż -

nić 5 po zio mów hie rar chicz nych, 

do któ rych przy pi su je się po szcze -

gól ne osob ni ki:  

do mi nan ty – osob ni ki chęt nie ■

po dej mu ją ce wal ki,  

sub do mi nan ty – osob ni ki sta -■

ją ce chęt nie do wal ki, ustę pu ją -

ce tyl ko do mi nan tom,  

pod po rząd ko wa ne – osob ni ki ■

nie zbyt czę sto sta ją ce do wal ki, 

prze gry wa ją ce tyl ko ze zwie rzę -

ta mi z wyż szą ran gą,  

opa no wa ne – rzad ko wal czą -■

ce i prze waż nie prze gry wa ją ce 

wal ki, 

mar gi ne so we – uni ka ją ce walk ■

lub po dej mu ją ce je spo ra dycz -

nie i z re gu ły prze gry wa ją ce.  

 

     Ba da nia wy ka za ły, że osob ni ki 

do mi nu ją ce i sub do mi nan ty stanowią 

Agresja zwierząt jest rezultatem wrodzonej spontanicznej 

tendencji, która ma tę samą naturę co popędy biologiczne, 

takie jak jedzenie i picie. Tezie tej przeciwstawia się inną, 

a mianowicie, że agresja nie jest zjawiskiem nieuchronnym 

i mimo jej wrodzonego charakteru przejawy agresywności 

zależą w tym samym stopniu od doświadczenia i czynników 

zewnętrznych.

JACEK NOWICKI 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

ZACHOWANIA AGRESYWNE 
W STADACH ŚWIŃ I MOŻLIWOŚCI 
ICH ZAPOBIEGANIA
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oko ło 15% sta da, mar gi ne so we sta -

no wią oko ło 30%, a osob ni ki ogra -

ni czo ne i pod po rząd ko wa ne aż 

55% sta da. Wy znacz ni kiem po zy -

cji osob ni ka w sta dzie jest po ziom 

agre sji (Dyck i in. 1987). Nie za -

wsze jest moż li we tak do kład ne 

za sze re go wa nie po szcze gól nych 

osob ni ków do okre ślo ne go po zio -

mu w hie rar chii, jed nak bez tru du 

moż na wska zać osob ni ki do mi nu -

ją ce i mar gi ne so we. 

     Wy róż nia się dwa pod sta wo -

we ro dza je hie rar chii do mi na cji 

wy stę pu ją ce po śród gru py świń:  

typ do mi na cji li nio wy ■

hie rar chia z tak zwa nym so cjal -■

nym trój ką tem za leż no ści.  

     W ty pie li nio wym zwie rzę A sto -

ją ce na cze le do mi nu je nad wszyst -

ki mi in ny mi, a wszyst kie do mi nu ją 

nad zwie rzę ciem E, np.:  

A > B > C > D > E. 
 

     Mo gą wy stę po wać rów nież 

osob ni ki so bie rów ne, np.:  

A > B > C = D > E.  
 

     W szcze gól nym przy pad ku 

w po zy cjach: szczy to wej, po śred -

niej lub na koń cu wy stę pu ją so -

cjal ne trój ką ty za leż no ści. Układ 

ten mo że przyj mo wać na stę pu ją -

cą for mę:  

A > B > C > D > E > F > G,  

ale F do mi nu je nad D. 
 

     Sta bil ność i utrzy ma nie po rząd -

ku do mi na cyj ne go za le ży od zdol -

no ści za pa mię ty wa nia i wza jem -

ne go roz po zna wa nia ran gi po -

szcze gól nych zwie rząt w gru pie. 

Usta lo na hie rar chia do mi na cji jest 

sto sun ko wo sta bil na, do pó ki nie 

za ist nie ją ja kieś głę bo kie zmia ny 

w śro do wi sku koj ca, bądź w sta -

nie zdro wia zwie rząt w nim utrzy -

my wa nych. Mo gą wów czas wy stą -

pić nie wiel kie zmia ny w sze re gu 

do mi na cyj nym.  

     Świ nie roz po zna ją się za rów -

no wzro ko wo jak i wę cho wo. Usu -

nię cie ja kiej kol wiek świ ni z usta -

lo nej gru py nie zmie nia po rząd ku 

nad rzęd no ści u po zo sta łych zwie -

rząt. Okres izo la cji i ak cep ta cji po 

po wro cie do gru py za le ży od po -

zy cji spo łecz nej usu nię te go osob -

ni ka. Zwie rzę ze szczy tu hie rar -

chii mo że bez piecz nie po wró cić 

i za jąć swo ją po przed nią po zy cję 

spo łecz ną na wet po 25 dniach, 

pod czas gdy świ nia bę dą ca naj ni -

żej w tej hie rar chii bę dzie ata ko -

wa na przez resz tę gru py już po 3 

dniach nie obec no ści. U świń pa -

nu je więc zwy kle li nio wa hie rar -

chia. Do mi nu ją ca świ nia jest przy -

wód cą, co się oka zu je np. przy je -

dze niu (gdy nie ma wy star cza ją -

cej ilo ści miej sca dla wszyst kich), 

a dru ga w hie rar chii świ nia jest 

pod le gła pierw szej, ale po prze -

dza wszyst kie in ne; na to miast naj -

niż sza w ran kin gu świ nia pod le ga 

wszyst kim po zo sta łym. Na za cho -

wa nia stad ne skła da ją się na stę -

pu ją ce ele men ty: swo ista agre sja, 

sy gna ły ule gło ści, ak cep ta cja tej 

ule gło ści. 

     Kie dy dwie świ nie znaj dą się 

w sy tu acji kon ku ren cyj nej (np. przy 

je dze niu) – wal czą, a na stęp nie 

prze gra na od cho dzi. Je śli ta ka 

sce na się po wta rza z po dob nym 

re zul ta tem, prze gry wa ją ca świ nia 

pod da je się już na sam sy gnał do 

ata ku. Tak że zaj mo wa nie miejsc 

le go wi sko wych od by wa się w ści -

śle okre ślo nym po rząd ku. Osob -

ni ki do mi nu ją ce zaj mu ją miej sca 

po środ ku gru py, gdzie pa nu ją naj -

ko rzyst niej sze wa run ki ter micz ne. 

Na obrze żach gru py znaj du ją się 

osob ni ki o ni skiej ran dze so cjal -

nej, chy ba że w chlew ni pa nu je 

wy so ka tem pe ra tu ra. W nie ko -

Mniejsze i słabsze 

osobniki już od 

początku są 

spychane do mniej 

wydajnych sutków 

i są atakowane 

przez silniejsze 

zwierzęta.  

Jest to jedna 

z ważniejszych 

przyczyn 

różnicowania się 

miotów
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rzyst nych (zim no) wa run kach 

ter micz nych zwie rzę ta le żą ce 

na ob wo dzie gru py szyb ko się 

ochła dza ją, bu dzą i w ce lu 

ogrza nia pró bu ją się do stać do 

jej środ ka. Ta kie pró by zmia ny 

miej sca le że nia trwa ją do pó ki 

na ze wnątrz le żą cej gru py nie 

znaj dzie się osob nik z wyż sze -

go po zio mu w hie rar chii. Je go 

gwał tow ne po wsta nie po wo -

du je po ru sze nie w ca łej gru pie 

i ukła da nie się w le go wi sku na 

no wo, z osob ni ka mi do mi nu ją -

cy mi zaj mu ją cy mi znów miej -

sca środ ko we.  

     Gru po we utrzy my wa nie świń 

jest na tu ral nym spo so bem cho -

wu i wią że się ze zja wi skiem 

po rząd ku so cjal ne go, wy ni ka -

ją ce go z wie ku i płci, ale też 

i kon dy cji fi zycz nej i psy chicz -

nej. Z re gu ły osob ni ki mę skie 

do mi nu ją nad żeń ski mi. Naj -

wcze śniej sze prze ja wy po rząd -

ku so cjal ne go moż na za ob ser -

wo wać w pierw szych dniach po 

uro dze niu pro siąt, kie dy to osob -

ni ki sil niej sze zaj mu ją lep sze 

sut ki (od by wa się to bez za cie -

kłych walk), cie plej sze i wy god -

niej sze le go wi sko. Mniej sze 

i słab sze osob ni ki już od po -

cząt ku są spy cha ne do mniej 

wy daj nych sut ków i są ata ko -

wa ne przez sil niej sze zwie rzę -

ta. Jest to jed na z waż niej szych 

przy czyn róż ni co wa nia się mio -

tów, a póź niej grup świń w roż -

nym wie ku. Po rzą dek ten na zy -

wa ny jest po rząd kiem sut ko -

wym, i usta la się w cią gu pierw -

szych go dzin po uro dze niu, 

w nie któ rych przy pad kach mak -

sy mal nie do 3-4 dni. Pro się ta 

zwy kle zaj mu ją te sa me po zy -

cje przy sut kach, nie za leż nie na 

któ rym bo ku lo cha ukła da się 

do kar mie nia i ssą je tak dłu go, 

jak dłu go po zo sta ją przy lo sze. 

Usta lo ny po rzą dek sut ko wy mo -

że po zo stać waż ny (obo wią zu -

ją cy) tak że po od sa dze niu pro -

siąt, je śli gru pa jest utrzy my wa -

na na dal w do tych cza so wym 

skła dzie. Kie dy pro się ta z róż -

nych mio tów lub po cho dzą ce 

od nie zna nych loch zo sta ją zgru -

po wa ne, do cho dzi do gwał tow -

nych walk, któ re trwa ją prze -

waż nie 30 – 60 min, aż zo sta -

nie wy ło nio ne zwie rzę do mi nu -

ją ce. Czyn ni ka mi wy zwa la ją cy -

mi wza jem ną agre sję i nie po -

kój zwie rząt są wszel kie nie ko -

rzyst ne zmia ny w wa run kach 

ich by to wa nia, po wo du ją ce 

uczu cie za gro że nia i zmu sza ją -

ce zwie rzę ta do wal ki o byt. Ry -

wa li zu ją one głów nie o po karm 

i miej sce do wy god ne go od po -

czyn ku. Po tem in ten syw ność 

walk po wo li się zmniej sza i po 

24 – 48 go dzi nach zo sta je usta -

lo na hie rar chia w gru pie – świ -

nie po tra fią roz po znać i za pa -

mię tać zaj mo wa ne przez sie -

bie po zy cje w hie rar chii.  

ZACHOWANIA 
AGRESYWNE 
U RÓŻNYCH GRUP 
TECHNOLOGICZNYCH 
ŚWIŃ 

PRO SIĘ TA 

Wiel kość pro się cia w więk szym 

stop niu de ter mi nu je tem po je -

go wzro stu niż wa ga. Dla te go 

ho dow cy sor tu ją pro się ta wy -

rów nu jąc mio ty. Prze no sze nie 

pro siąt po mię dzy koj ca mi (fo -

ste ring) zwy kle po wo du je wzno -

wie nie walk o sut ki. Pro się ta 

prze nie sio ne ra dzą so bie go -

rzej niż te znaj du ją ce się 
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w oryginalnym mio cie. Aby zre -

du ko wać ne ga tyw ne efek ty wy -

rów ny wa nia mio tów prze no sze -

nie pro siąt po win no od by wać się 

moż li wie wcze śnie, za nim po rzą -

dek sut ko wy zo sta nie w peł ni 

usta lo ny.  

ŚWINIE ROSNĄCE 

– WARCHLAKI I TUCZNIKI 

Ko lej nym eta pem kształ to wa nia 

się hie rar chii w wa run kach fer mo -

wych jest od sa dza nie pro siąt. Naj -

czę ściej ho dow cy łą czą w tym 

okre sie, ze wzglę dów eko no micz -

nych, kil ka mio tów w jed nym koj -

cu. Czas for mo wa nia się hie rar -

chii wy no si zwy kle 2-3 dni. Zwie -

rzę ta znaj du ją ce się w no wej sy -

tu acji, od se pa ro wa ne od mat ki 

czu ją się za gro żo ne, co wy wo łu je 

agre sję i na si la wal ki o po zy cję 

w gru pie. Ho dow cy sta ra ją się re -

du ko wać stres so cjal ny w koj cach 

oraz zróż ni co wa nie przy ro stów 

wśród zwie rząt po przez sor to wa -

nie wy rów naw cze. Nie któ re wy ni -

ki ba dań wska zu ją jed nak, że ta -

ka tech ni ka mo że na si lać agre sję 

wśród zwie rząt, wy dłu ża jąc czas 

kształ to wa nia się hie rar chii i pro -

wa dzić do ob ni że nia tem pa wzro -

stu w koj cu. Hie rar chia kształ tu je 

się za wsze, gdy do cho dzi do zmian 

w skła dzie osob ni czym gru py świń. 

Kształ tu je się za tem rów nież pod -

czas prze cho dze nia zwie rząt do 

ko lej nych grup tech no lo gicz nych, 

ta kich jak war chla ki czy tucz ni ki.  

LO CHY 

Hie rar chia stad na wy stę pu je rów -

nież wśród star szych zwie rząt ho -

dow la nych, a więc loch. Po nie waż 

for mo wa niu się jej to wa rzy szy 

znacz nie więk szy po ziom agre sji 

niż wśród młod szych osob ni ków, 

lo chy po win ny prze by wać w mniej 

licz nych gru pach. Ta ki spo sób 

utrzy ma nia re du ku je agre sję, przy -

spie sza jąc for mo wa nie hie rar chii. 

Wraz ze zwięk sza ją cą się li czeb -

no ścią gru py, na stę pu je in ten sy fi -

ka cja re la cji so cjal nych, co zwią -

za ne jest z agre sją i mo że pro wa -

dzić do ob ni że nia po zio mu do bro -

sta nu ze wzglę du na strach, uszko -

dze nia cia ła. Agre sja w gru pach 

loch mo że też przy czy niać się do 

ob ni że nia efek tyw no ści pro duk cji 

ze wzglę du np. na po gor szo ną 

sku tecz ność im plan ta cji za rod ków. 

LO CHY LUŹ NE 

Wza jem ne ob ska ki wa nie sa mic 

wy stę pu je wła ści wie tyl ko w fa zie 

przed ru jo wej i w rui wła ści wej. 

Uza sad nia ne jest to oka zy wa niem 

przez lo chy go to wo ści do po kry -

cia, pró ba mi zwró ce nia uwa gi knu -

ra na sie bie. Jest to swo ista osten -

ta cyj na de mon stra cja, któ ra na tu -

ral nie pod wzglę dem zna cze nia 

skie ro wa na jest w stro nę sam ców. 

Lo chy naj czę ściej wspi na ją się na 

sie bie zgod nie z hie rar chią w gru -

pie. Cza sa mi lo cha do mi nu ją ca 

mo że jed nak ze zwa lać ule głym 

lo chom ob ska ki wać się. Po za ru ją 

ule gła sa mi ca nie jest w sta nie 

zbli żyć się z po dob nym za mia rem 

do do mi nu ją cej, ta na to miast mo -

że ska kać na pod po rząd ko wa ną 

rów nież po za cza sem rui. W od -
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po wie dzi na za lo ty lo cha przy bie -

ra nie ru cho mą po zy cję i sta je się 

pa syw na, co ozna cza, że jest go -

to wa na akt ko pu la cji, lub nie wy -

ka zu je za in te re so wa nia da nym 

sam cem (to dru gie, znacz nie rza -

dziej). Pod wpły wem stre su, któ ry 

mo że być po wo do wa ny m.in. przez 

agre sję wśród loch, zda rza ją się 

za bu rze nia w za cho wa niach roz -

rod czych. Czę sto lo chy nie wy ka -

zu ją wte dy ob ja wów ru jo wych (ci -

che ru je). 

LOCHY PROŚNE 

W UTRZYMANIU 

GRUPOWYM 

Prze pi sy Dy rek ty wy 2008/120/WE 

do pusz cza ją utrzy ma nie in dy wi -

du al ne loch pro śnych do 28 dnia 

po po kry ciu lub in se mi na cji, na to -

miast w póź niej szych fa zach cią -

ży wy ma ga ne jest utrzy ma nie gru -

po we (chy ba że licz ba loch nie 

prze kra cza 10). W przy pad ku gdy 

gru py ta kie nie są jed no rod ne pod 

wzglę dem fa zy cią ży (brak syn -

chro ni za cji), au to ma tycz nie gru pa 

loch pro śnych sta je się gru pą hie -

rar chicz nie dy na micz ną, co ozna -

cza, że wcho dze nie co ja kiś czas 

do niej ko lej nych osob ni ków, jak 

rów nież opusz cza nie gru py przez 

lo chy prze pro wa dza ne do po ro -

dów ki nie bę dzie za pew niać peł -

nej sta bi li za cji hie rar chii so cjal nej, 

pro wa dząc do walk 

KNURY 

Agre sja doj rza łych płcio wo knu -

rów jest po wo dem, dla któ re go 

sto so wa ne jest do ich utrzy ma nia 

wy łącz nie utrzy ma nie in dy wi du al -

ne. Jak się jed nak oka zu je, agre -

syw ność knu rów ma wpływ na ich 

efek ty roz rod cze, tj. knu ry od zna -

cza ją ce się więk szą agre sją, pło -

dzą wię cej po tom stwa. 
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DO REDUKCJI AGRESJI SPOWODOWANEJ TWORZENIEM 
SIĘ HIERARCHII WŚRÓD ŚWIŃ MOŻNA ZASTOSOWAĆ: 

Two rze nie mniej licz nych grup. To co sta ło się po wszech ną ■

prak ty ką w więk szych fer mach – gru py zło żo ne z 40-80 osob ni -
ków to sta now czo zbyt du żo dla świń, któ re nie są w sta nie za -
pa mię tać miej sca zaj mo wa ne go przez nie w hie rar chii jak i przez 
in ne świ nie w gru pie. Two rze nie grup zło żo nych mak sy mal nie 
z 30-40 świń mo że przy czy nić się do zmniej sze nia po zio mu 
agre sji jak rów nież mo że zmniej szyć ne ga tyw ne skut ki agre sji, 
któ ra wy stą pi. 

Two rze nie więk szych koj ców o po nadnor ma tyw nej po wierzch ni. ■

W prze ci wień stwie do wy mie nio nej po wy żej me to dy jest bar -
dziej pro ble ma tycz ne i kosz to chłon ne. Nie ma rów nież zde cy do -
wa nie po zy tyw ne go wpły wu na zmniej sze nie po zio mu agre sji 
w gru pach bar dzo licz nych (60-80 osob ni ków). 

Nie do pusz cza nie do sy tu acji, gdy świ nie mu szą ry wa li zo wać ■

o pa szę, wo dę i /lub miej sce do wy god ne go od po czyn ku. 

Sor to wa nie wy rów naw cze (me to da ma ją ca zwo len ni ków i prze -■

ciw ni ków) po le ga ją ca na do bo rze do gru py zwie rząt o po dob nej 
ma sie cia ła/ wiel ko ści. 

Łą cze nie mio tów przed od sa dze niem, po le ga ją ce na de mon ta żu ■

ścia nek są sia du ją cych koj ców po ro do wych na kil ka dni przed 
pla no wa nym od sa dze niem (min. 7 dni). Pro się ta po zo sta jąc przy 
mat kach czu ją się bez piecz nie, a jed no cze śnie ma ją moż li wość 
po zna wa nia się, a wal ki po mię dzy ni mi nie są zbyt in ten syw ne, 
bar dziej przyj mu ją for mę za ba wy. War to za uwa żyć, że pierw sze 
kro ki w kie run ku wspól nych za baw pro się ta sta wia ją już w dru -
gim dniu ży cia, a naj więk sze za in te re so wa nie za ba wą z ro dzeń -
stwem wy stę pu je po mię dzy dru gim a szó stym ty go dniem ży cia. 
Spa dek czę sto tli wo ści za ba wy w mio cie ma zwią zek z przy go to -
wa niem do od sa dze nia. Po cząt kiem te go spad ku ak tyw no ści 
w za ba wie jest roz po czę cie plą dro wa nia i na si lo na cie ka wość, 
jed nak nie kie dy mię dzy do ro sły mi osob ni ka mi rów nież moż na 
za ob ser wo wać ele men ty za ba wy w za cho wa niu. Pod sta wo wy mi 
od ru cha mi i za cho wa nia mi okre śla ją cy mi za ba wę są dy na micz -
ne ru chy gło wą, ki wa nie i ma cha nie nią, ob ra ca nie się w miej scu 
wo kół wła snej osi oraz za in te re so wa nie róż ny mi obiek ta mi, 
prze no sze nie ich z miej sca na miej sce, gry zie nie czy po pro stu 
trzy ma nie w py sku. W trak cie tych za cho wań pro się ta nie kie dy 
wy da ją od gło sy – pi ski i kwi ki. Sa mot nie ba wią ce się osob ni ki 
mo gą rzu cać gło wą i ska kać. Cza sa mi pod czas za ba wy pro się ta 
mo gą wy ka zy wać się agre sją w po sta ci ście ra nia się bar ka mi 
czy tarcz ka mi ry jo wy mi. Uwa ża się, że ma to wpływ na póź niej -
sze za wią zy wa nie się hie rar chii stad nej i po ma ga w osią gnię ciu 
wyż szej po zy cji. 

Za sto so wa nie utrzy ma nia ścio ło we go lub ma te ria łów wzbo ga -■

ca ją cych śro do wi sko cho wu świń (co szcze gó ło wo zo sta nie 
omó wio ne w czę ści o przy gry za niu ogo nów). 

Far ma ceu ty ki dzia ła ją ce se da tyw nie, np. za wie ra ją ce aza pe ron; ■

szcze gól nie ma ją ce za sto so wa nie w przy pad ku więk szych 
zwie rząt, u któ rych agre sja mo że wy wo łać po waż ne zra nie nia 
(np. u loch).
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LICZEBNOŚĆ GRUPY 
A AGRESJA 

Świ nie utrzy my wa ne w wa run kach 

zbli żo nych do na tu ral nych prze -

by wa ją w gru pach li czą cych od 

kil ku do kil ku na stu osob ni ków, 

w któ rych hie rar chia jest li ne ar na 

i bar dzo sta bil na (Ke eling i Go ny -

ou 2001). Na to miast, w wa run kach 

ho dow la nych łą czo ne są w gru py 

li czą ce na wet kil ka dzie siąt osob -

ni ków. Po wo du je to na si le nie i wy -

dłu że nie cza su trwa nia walk hie -

rar chicz nych, przy czy nia jąc się do 

po więk sze nia ska li ne ga tyw nych 

kon se kwen cji oraz do na ru sze nia 

pię ciu wol no ści zwie rząt, sfor mu -

ło wa nych przez Farm Ani mal We -

lfa re Co un cil: 

wol no ści do wy ra ża nia na tu ral -■

ne go za cho wa nia, gdyż hie rar -

chia w na tu ral nie ma łych gru -

pach usta lo na zo sta je w krót -

szym cza sie, 

wol no ści od gło du i pra gnie nia, ■

szcze gól nie przy za sto so wa niu 

kar mie nia daw ko wa ne go, osob -

ni ki słab sze od py cha ne są od 

karm ni ków, co mo że ogra ni czać 

ilość po bie ra ne go po kar mu, 

(osob ni ki mar gi ne so we mo gą 

po bie rać pa szę np. tyl ko no cą, 

gdy po zo sta łe od po czy wa ją) 

wol no ści od dys kom for tu, gdy ■

nie ma moż li wo ści schro nie nia 

się przed agre syw ny mi osob ni -

ka mi, 

wol no ści od bó lu, ran i cho rób ■

wy stę pu ją cych w więk szym na -

si le niu z po wo du dłuż szych walk 

hie rar chicz nych, 

wol no ści od stra chu i stre su rów -■

nież wy stę pu ją ce go pod czas 

walk hie rar chicz nych w więk -

szym na tę że niu.  

 

     W sy tu acji, kie dy dwie świ nie 

znaj dą się w oko licz no ściach kon -

ku ren cyj nych (np. przy je dze niu) 

– wal czą, a na stęp nie prze gra na 

od cho dzi. Je śli ta ka sy tu acja się 

po wta rza z po dob nym re zul ta tem, 

prze gry wa ją ca świ nia pod da je się 

już na sam sy gnał do ata ku. Tak -

że zaj mo wa nie miejsc le go wi sko -

wych od by wa się w ści śle okre -

ślo nym po rząd ku. Osob ni ki do mi -

nu ją ce zaj mu ją miej sca po środ ku 

gru py, gdzie pa nu ją naj ko rzyst -

niej sze wa run ki ter micz ne. 

Na obrze żach gru py znaj du ją się 

osob ni ki o ni skiej ran dze so cjal -

nej. W nie ko rzyst nych wa run kach 

ter micz nych zwie rzę ta le żą ce na 

ob wo dzie gru py szyb ko się ochła -

dza ją, bu dzą i – w ce lu ogrza nia 

– pró bu ją się do stać do jej środ -

ka. Ta kie pró by zmia ny miej sca 

le że nia trwa ją do pó ki na ze wnątrz 

le żą cej gru py nie znaj dzie się osob -

nik z wyż sze go po zio mu w hie rar -

chii. Je go gwał tow ne po wsta nie 

po wo du je po ru sze nie w ca łej gru -

pie i ukła da nie się w le go wi sku 

na no wo, z osob ni ka mi do mi nu ją -

cy mi zaj mu ją cy mi znów miej sca 

środ ko we. 

     Moż li wo ści re duk cji agre sji zwią -

za nej z hie rar chią spo łecz ną u świń 

W ce lu zmniej sze nia walk zwie -

rząt w no wo utwo rzo nej gru pie 

moż na za sto so wać kil ka me tod 

zmniej sza ją cych na si le nie walk lub 

opóź nia ją cych ich wy stą pie nie na 

ty le sku tecz nie, że two rze nie sta -

bil nej hie rar chii nie bę dzie po wo -

do wać ura zów. Nie da się jed nak 

przy za sto so wa niu żad nej z me -

tod w peł ni sku tecz nie wy eli mi -

no wać stre su. 

     Za cho wa nia agre syw ne są ko -

niecz ne do usta le nia hie rar chii so -
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cjal nej, ale w po cząt ko wym okre -

sie moż na do pew ne go stop nia 

mi ni ma li zo wać in ten syw ność walk. 

Naj istot niej sze jest jed nak do pro -

wa dze nie do jak naj szyb sze go 

ufor mo wa nia i usta bi li zo wa nia hie -

rar chii w no wo utwo rzo nej gru pie. 

W wa run kach usta lo nej już hie rar -

chii so cjal nej stwier dzo no lep szą 

efek tyw ność wy ko rzy sta nia pa szy 

oraz uzy ski wa nie więk szych przy -

ro stów. O sta bil no ści hie rar chii 

usta na wia nej przez świ nie mo że 

świad czyć fakt, iż osob nik, któ ry 

na ja kiś czas zo sta je usu nię ty z da -

nej gru py, po po wro cie zaj mu je tę 

sa mą po zy cję co uprzed nio. Hie -

rar chia do mi na cji jest głów nym 

me cha ni zmem sto so wa nym przez 

gru pę do re gu la cji so cjal ne go be -

ha wio ru. 

ZACHOWANIA 
NIETYPOWE 
OBEJMUJĄCE PEWNE 
FORMY AGRESJI, 
PROWADZĄCE DO 
USZKODZEŃ CIAŁA 

Gry zie nie ogo nów i uszu wy stę -

pu je naj czę ściej w du żych gru -

pach war chla ków i tucz ni ków. Se -

kwen cja te go za cho wa nia zwy kle 

roz po czy na się od lek kie go prze -

żu wa nia przez in ną świ nię ogo na 

czy ucha. Zwie rzę ata ko wa ne zwy -

kle nie re agu je na te go ty pu za -

czep ki, ale atak stop nio wo sta je 

się co raz bar dziej in ten syw ny, aż 

do prze rwa nia tka nek i wy pły wu 

krwi. Wów czas in ne świ nie za czy -

na ją in te re so wać się krwią i ogon 

jest sys te ma tycz nie skra ca ny. Mo -

że do cho dzić wów czas do gry zie -

nia ko lej nych par tii cia ła ata ko wa -

ne go zwie rzę cia. Sta tus spo łecz -

ny ata ko wa ne go osob ni ka – na -

wet je śli był wy so ki – ule ga ob ni -

że niu; zwie rzę czu je się osa czo -

ne i zwy kle pod da je się, jest oso -

wia łe i nie re agu je ak tyw nie na 

za czep ki ze stro ny in nych świń. 

W miej scu ugry zie nia po wsta je in -

fek cja, któ ra mo że się roz prze -

strze niać; do cho dzi do ob ni że nia 

od por no ści i po gor sze nia sta nu 

zdro wia. Wa run ka mi pre dys po nu -

ją cy mi do ob gry za nia ogo nów są 

np.: ra sa, nie wy star cza ją ca prze -

strzeń koj ca, wy so ki po ziom ha ła -

su, nie od po wied ni mi kro kli mat, 

brak moż li wo ści za spo ko je nia po -

trze by ry cia, ma ni pu lo wa nia, za -

ba wy itp. Uwa ża się, że ob gry za -

nie ogo nów nie za le ży od sta tu su 

so cjal ne go osob ni ka, a po nad to 

czę ściej wy stę pu je w go dzi nach 

po ran nych, czy li w cza sie ogól nej 

więk szej ak tyw no ści świń. 

     Prak ty ka ob ci na nia ogo nów 

sta ła się naj pow szech niej szym 

spo so bem ra dze nia so bie z tym 

pro ble mem (ta il -do cking). Oka zu -

je się, że aby za po biec wy stę po -

wa niu za cho wań ka ni ba li stycz -

nych, nie jest ko niecz na am pu ta -

cja ca łe go ogo na. Przy pusz cza 

się, że świ nie, któ rym skró co no 

ogo ny, w wy ni ku bo le sne go do -

świad cze nia – lub być mo że w wy -

ni ku bo le sno ści ki ku ta – sta ją się 

bar dziej wraż li we na ata ki ze stro -

ny in nych zwie rząt, co prze ciw -

dzia ła dal sze mu ob gry za niu ogo -

nów. Pró by eli mi no wa nia z gru py 

osob ni ków gry zą cych ogo ny lub 

zmia ny mi kro kli ma tu w po miesz -

cze niu zwy kle koń czą się nie po -

wo dze niem, ale już np. zwięk sze -

nie po wierzch ni po sadz ki i jed -

no cze śnie usu nię cie z gru py osob -

ni ka pro wo ku ją ce go gry zie nie da -

je po zy tyw ne re zul ta ty. Do brym 

roz wią za niem jest tak że za pew -

nie nie sub stra tu do ry cia, ma ni -

pu lo wa nia, do star cze nie róż ne go 

ro dza ju za ba wek itp. Świ nie, któ -

re ma ją moż li wość ry cia, zwy kle 

nie ob gry za ją ogo nów. 

     Bel ly -no sing to do ty ka nie i ma -

saż ry jem brzu cha in nych osob ni -

ków. Za cho wa nie to, szcze gól nie 

roz po wszech nio ne u pro siąt, po -

le ga na wy ko ny wa niu ru chów 

w gó rę i w dół tarcz ką ry jo wą po 

brzu chu in ne go osob ni ka. Zwy kle 
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przed od sa dze niem pro siąt od lo -

chy nie wy stę pu je, na to miast po 

– jest dość czę ste. Nie któ re te go 

ty pu za cho wa nia są po łą czo ne 

z po bie ra niem mo czu pod czas je -

go od da wa nia przez in ne go osob -

ni ka, szcze gól nie gdy od sa dze -

nie na stą pi ło zbyt wcze śnie. Za -

ni ka ją za zwy czaj po po da niu spo -

rej ilo ści sło my. Nie któ re wy ni ki 

ba dań wska zu ją na częst sze wy -

stę po wa nie ta kich za cho wań pod -

czas prze cho dze nia z fa zy ak tyw -

no ści do fa zy od po czyn ku – je śli 

świ nie ma ją do stęp do sło my, po 

po ło że niu się za czy na ją ją prze -

żu wać; je śli nie, roz po czy na się 

bel ly -no sing. 

     Ma saż od by tu wy stę pu je u mło -

dych świń; jest to za cho wa nie zbli -

żo ne do po szu ki wa nia gru czo łu 

mle ko we go i bro da wek sut ko wych. 

Cza sa mi do cho dzi tak że do ko -

pro fa gii, a naj więk sze na si le nie te -

go ty pu za cho wań wy stę pu je przy 

zbyt ma łej po wierzch ni koj ca. Za -

cho wa nie to ma więk sze na si le -

nie w przy pad ku świń z ob cię ty mi 

ogo na mi – ata ko wa ne są róż ne 

osob ni ki, ale z dość du żą czę sto -

tli wo ścią. Nie któ re świ nie uni ka ją 

ta kich kon tak tów, in ne wręcz prze -

ciw nie. Moż na sku tecz nie te mu 

prze ciw dzia łać, za pew nia jąc do -

dat ko we obiek ty do ma ni pu la cji 

i za ba wy. 

WZBOGACANIE 
ŚRODOWISKA CHOWU 
ŚWIŃ JAKO NARZĘDZIE 
DO REDUKCJI LUB 
ELIMINACJI AGRESJI 
ORAZ ZACHOWAŃ 
KANIBALISTYCZNYCH 

Nor my do bro sta nu świń okre śla 

Dy rek ty wa UE 2008/120/WE, 

w któ rej pod kre ślo no m.in., że świ -

nie po win ny ko rzy stać z oto cze -

nia od po wia da ją ce go ich po trze -

bom w za kre sie ru chu i za cho wa -

nia ba daw cze go. Dy rek ty wa sta -

no wi, że świ nie ja ko zwie rzę ta 

stad ne po win ny być utrzy my wa -

ne gru po wo, ale na le ży za bez pie -

czyć je przed wal ka mi przez za -

sto so wa nie ściół ki lub in nych ma -

te ria łów za pew nia ją cych moż li -

wość ma ni pu la cji i da ją cych za ję -

cie. Cią gła chęć ba da nia śro do wi -

ska zwią za na z po szu ki wa niem 

po ży wie nia oraz eks plo ra cją jest 

tak ty po wa u świń, że w punk cie 

4 za łącz ni ka 1 do Dy rek ty wy 

2008/120/WE wska za no istot ność 

tych za cho wań, a tak że po da no 

in for ma cje na te mat od po wied nie -

go wzbo ga ce nia śro do wi ska. Jest 

to ta ka zmia na wa run ków utrzy -

ma nia, któ ra po zy tyw nie wpły nie 

na or ga nizm i umoż li wi zwie rzę -

tom wy ra ża nie na tu ral ne go be ha -

wio ru. Stąd za pis w Dy rek ty wie 

2008/120/WE, że świ nie mu szą 

mieć sta ły do stęp do wy star cza -

ją cej ilo ści ma te ria łu, któ ry mo gą 

ru szać i grze bać w nim bez 

uszczerb ku na zdro wiu. 

     O tym, jak sil na jest mo ty wa cja 

świń do prze szu ki wa nia śro do wi -

ska by to wa nia, świad czyć mo że 

fakt, że już kil ku dnio we pro się ta 

wy ka zu ją za cho wa nia zwią za ne 

z po szu ki wa niem po ży wie nia. 

Przez ry cie świ nio wa te ba da ją oto -

cze nie oraz je go za so by. Czyn -
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ność ta zwią za na jest z po szu ki -

wa niem po kar mu oraz od po wied -

nie go miej sca do wy po czyn ku, 

a jed no cze śnie sty mu lu je ape tyt 

i za po bie ga nu dzie w sta dzie. 

     To wła śnie brak od po wied niej 

ilo ści bodź ców śro do wi sko wych 

lub do star cza nie wzbo ga ce nia śro -

do wi ska cho wu świń nie zgod ne -

go z po trze ba mi ga tun ko wy mi mo -

że być jed ną z przy czyn ka ni ba li -

zmu, któ re go etio lo gia jed nak jest 

bar dzo zło żo na. Brak do stę pu do 

obiek tów i ma te ria łów, w któ rych 

mo gły by eks plo ro wać, po wo du je 

po waż ne pro ble my – po cząt ko -

wo za czy na ją in te re so wać się ele -

men ta mi wy po sa że nia, lecz po 

pew nym cza sie fru stra cja się na -

si la i mo że do pro wa dzić do wza -

jem ne go gry zie nia ogo nów i uszu. 

     Ma te ria ły wzbo ga ca ją ce śro -

do wi sko cho wu świń po win ny za -

pew niać sku tecz ność za kła da ne -

go od dzia ły wa nia. Mu szą nie tyl -

ko słu żyć pod trzy my wa niu za in -

te re so wa nia przez wa lor no wo ści, 

ale tak że być bez piecz ne, aby 

umoż li wić za spo ko je nie pod sta -

wo wych po trzeb bez za gro że nia 

dla zdro wia. Dla te go też mu szą 

być ja dal ne (w mia rę moż li wo ści 

po win ny do star czać wa lo rów od -

żyw czych), nada wać się do wą -

cha nia i żu cia, któ re za pew nia 

zwie rzę tom in for ma cje o sma ku; 

po win ny umoż li wić świ niom ba -

da nie ich ry jem i nisz cze nie, aby 

zwie rzę ta mo gły oce nić ma te riał, 

z ja kie go je wy ko na no. Do stęp do 

przed mio tu na da ją ce go się do żu -

cia mo że sty mu lo wać za cho wa nia 

eks plo ra cyj ne i ma ni pu la cyj ne, an -

ga żu jąc ryj, a dzię ki te mu ogra ni -

czyć wy stę po wa nie nie ko rzyst -

nych za cho wań. 

     Świ nie szyb ko od rzu ca ją ele -

men ty, któ re są za nie czysz czo ne 

od cho da mi. Je śli obiekt wzbo ga -

ca ją cy śro do wi sko zo sta nie umiesz -

czo ny na pod ło dze, bar dzo szyb -

ko ule gnie za bru dze niu, a świ nie 

ze wzglę du na czu ły węch prze -

sta ną się nim in te re so wać. Do bra -

nie od po wied nie go ele men tu 

wzbo ga ca ją ce go śro do wi sko mo -

że sta no wić pro blem w sys te mach 

bez ścio ło wych, gdzie za le ca się 

po da wa nie ma te ria łów wzbo ga -

ca ją cych w spe cjal nych za sob ni -

kach. Mo że to jed nak szyb ko do -

pro wa dzić do nie droż no ści ka na -

łów od pro wa dza ją cych gno jo wi -

cę, ja ko że sys te my bez ścio ło we 

użyt ko wa ne w Pol sce nie by ły pro -

jek to wa ne do sto so wa nia w nich 

na wet nie wiel kiej ilo ści ściół ki. 

     W ostat nim cza sie ja ko an ti do -

tum na zja wi sko gry zie nia ogo nów 

pro po nu je się sto so wa nie sło my 

w za sob ni kach (di spen sers, racks 

for straw). Roz wią za nie to jed nak 

po win no być uwzględ nio ne już na 

eta pie pro jek to wa nia chlew ni. Od -

po wied niej dłu go ści sło ma (np. 

siecz ka) po da na w za sob ni kach 

umiesz czo nych nad ko ry ta mi lub 

spe cjal ny mi ma ta mi po win na ogra -

ni czyć ry zy ko nie droż no ści ka na -

łów, po nie waż ma te riał nie spa da 

wów czas bez po śred nio na ruszt 

(Gu ide li nes Con cer ning Co un cil Di -

rec ti ve 2008/120/EC). Wy ka za no, 

że od po wied niej dłu go ści sło ma 

(krót ka siecz ka) w nie wiel kim stop -

niu prze szka dza w nor mal nym 

użyt ko wa niu pod łóg rusz to wych 

i ka na łów, da ne te po win ny być 

jed nak zwe ry fi ko wa ne w więk szej 

licz bie ferm pro duk cyj nych. Al ter -

na ty wę dla sło my mo gą sta no wić 

zie lon ki czy sia no po da wa ne w za -

sob ni kach, z któ rych świ nie nie 

mo gły by jed no ra zo wo wy cią gać 

du żych ilo ści. Brak wy star cza ją -

cej ilo ści ma te ria łów po zwa la ją -

cych zwie rzę tom na eks plo ra cję 

i re ali za cję za cho wań ma ni pu la -

cyj nych spra wia, że swo ją fru stra -

cję i uwa gę kie ru ją na obiek ty lub 

in ne świ nie znaj du ją ce się w koj -

cu, co mo że pro wa dzić do za cho -

wań pa to lo gicz nych. Dla te go, 

wpro wa dza jąc ma te riał wzbo ga -

ca ją cy śro do wi sko by to wa nia zwie -

rząt, na le ży za pew nić je go od po -

wied nią ilość i swo bo dę do stę pu 

do nie go. Je śli do star czy my od -

po wied nie ele men ty, ale w ogra -

ni czo nej ilo ści lub w miej scu nie -

do stęp nym dla zwie rząt, wy wo ła 

to efekt od wrot ny do za mie rzo -

ne go – świ nie za czną ze so bą 

kon ku ro wać, co mo że wy wo łać 

za cho wa nia agre syw ne. 

 

     Za le ce nie 336/2016 dzie li 

wzbo ga ce nie śro do wi ska cho wu 

świń na ma te ria ły opty mal ne, sub -

op ty mal ne i mar gi nal ne go za in te -

re so wa nia. Na le ży pod kre ślić, że 

ele men ty z two rzyw sztucz nych 

i me ta lo we tak że mo gą być le gal -

nie sto so wa ne, ale ja ko uzu peł -

nie nie ma te ria łów opty mal nych 

wy mie nio nych w zał. 1 do Dy rek -

ty wy 2008/120/WE. Wy ni ki ba dań 

wska zu ją, że w re duk cji agre sji 

mo gą być sku tecz ne obiek ty aro -

ma ty zo wa ne, po sia da ją ce funk cję 

wy mia ny aro ma tu co kil ka dni, tak, 

aby sta le pod trzy my wać za in te -

re so wa nie świń ta kim obiek tem, 

np. na da ją cym się do gry zie nia 

i prze kie ro wy wać za cho wa nia eks -

plo ra cyj ne z in nych świń w koj cu 

na te go ty pu obiekt. War to pa -

mię tać, że świ nie – zwie rzę ta 

o bar dzo czu łym zmy śle po wo -

nie nia, ma ją swo je pre fe ren cje za -

pa cho we i w związ ku z tym sto -

so wać aro ma ty, za pa chy, któ re są 

zgod ne z po trze ba mi świń (wię -

cej na te mat pre fe ren cji za pa cho -

wych świń w jed nym z po przed -

nich nu me rów Ho dow cy Trzo dy 

Chlew nej). ☐
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T
yl ko w mie sią cach ma rzec -

-kwie cień te go ro ku pro du -

cen ci, któ rzy sprze da wa li 

war chla ki na eks port za no to wa li 

nie wiel ki do chód z pro duk cji. Wy -

ni kło to z te go, że ce ny war chla -

ków na nie miec kiej gieł dzie wy no -

si ły 500 ko ron duń skich przy kosz -

tach pro duk cyj nych na po zio mie 

400 ko ron duń skich. Po zo sta łe 

mie sią ce ge ne ro wa ły stra ty na po -

zio mie 100-250 ko ron duń skich. 

Ta sy tu acja przy czy ni ła się do ban -

kruc twa wie lu pro du cen tów.  

     

Na ogół fer my kre dy to wa ne są 

przez ban ki, tak więc w sy tu acji dłu -

go ter mi no we go bra ku wpła ty, in -

sty tu cje przej mo wa ły fer my i na stę -

po wa ło ich wy ga sza nie. Po ogło -

sze niu upa dło ści go spo dar stwa, go -

spo darz zo sta je cał ko wi cie od su -

nię ty od pro duk cji, a w je go miej -

sce wpro wa dza na jest fir ma mo ni -

to ro wa na przez bank, ce lem któ rej 

jest cał ko wi te za prze sta nie nie opła -

cal nej pro duk cji. Do ta kich tra gicz -

nych sy tu acji do cho dzi ło wła śnie 

w ostat nim cza sie. Ale upa dłość 

ogła sza ły też w ostat nim cza sie fer -

my, któ re nie by ły kre dy to wa ne. Do -

ty czy ło to wła ści cie li ferm, któ rzy 

osią gnę li już wiek eme ry tal ny i z po -

wo du ni skiej opła cal no ści pod ję li 

de cy zję o za mknię ciu pro duk cji.  

     Wy kres 1 przed sta wia ce ny war -

chla ków i kosz ty pro duk cji. Li nia 

czer wo na ob ra zu je ce ny war chla -

ków na nie miec kiej gieł dzie VEZG, 

po ma rań czo wa – no to wa nie duń -

skie gieł dy SPF. Nie bie ska li nia 

okre śla kosz ty pro duk cji war chla -

ków do osią gnię cia ma sy cia ła 

30 kg. Wi dać więc wy raź nie ja kie 

stra ty by ły po no szo ne w tym ro ku 

przez pro du cen tów pro siąt. Wy -

kres 2 przed sta wia ce ny tucz ni -

ków oraz kosz ty ich wy pro du ko -

wa nia. Da nia jest jed nym z kra jów, 

gdzie ce ny tucz ni ków już od kil ku -

na stu ty go dni są jed ne z naj niż -

szych w Eu ro pie – w paź dzier ni ku 

2022 r. niż sze ce ny wie przo wi ny 

wy stą pi ły je dy nie w Ho lan dii. Pro -

duk cja tucz ni ków by ła opła cal na 

je dy nie na tych fer mach, któ re 

wcze śniej za kon trak to wa ły su row -

ce do pro duk cji pasz lub wy ko rzy -

stu ją pa sze peł no por cjo we z wcze -

śniej szych za ku pów. Za kup su row -

ców pa szo wych z wol ne go ryn ku 

przy tak wy so kich ce nach ge ne ru -

je stra ty w pro duk cji.  

PROGNOZA CEN 

Nad cho dzą cy rok za po wia da się 

obie cu ją co pod wzglę dem cen na 

ryn ku trzo dy chlew nej. Tyl ko 

w 2019 r., w związ ku z wy bu chem 
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Wysokie koszty produkcji żywca wieprzowego przy niskich 

cenach skupu, przyczyniły się do znacznych zmian w duńskiej 

produkcji trzody chlewnej. Najbardziej dotknięci kryzysem 

zostali producenci warchlaków. Wśród tej grupy producentów 

w najlepszej sytuacji znaleźli się hodowcy, którzy mieli 

zakontraktowane warchlaki. Pozwoliło im na utrzymanie nieco 

wyższych cen niż ceny rynkowe w danym okresie. Pomimo 

kontraktów, wzrost kosztów produkcyjnych spowodował straty 

ekonomiczne, także w tej grupie producentów.

OPŁACALNOŚĆ 
W PRODUKCJI  
TRZODY CHLEWNEJ

MAREK WRÓBEL 
A-one Denmark, 

Dyrektor eksportu

Wyk. 1. Ceny warchlaków w odniesieniu do kosztów produkcyjnych

aktualna sytuacja na rynku UE.qxp  19.12.2022  13:46  Strona 38



ASF w Chi nach, ce ny by ły na wyż -

szym po zio mie w li sto pa dzie/grud -

niu. Je śli ty po we se zo no we oży wie -

nie roz pocz nie się w lu tym, jak to 

po twier dza ją sta ty sty ki, to w 2023 r. 

moż na spo dzie wać się re kor do wych 

cen na ryn ku trzo dy chlew nej. Z dru -

giej stro ny moż na jed nak stwier dzić, 

że obec ne wy so kie no to wa nia trzo -

dy chlew nej są na dal nie wy star cza -

ją ce dla wie lu pro du cen tów trzo dy 

chlew nej w sto sun ku do po kry cia 

wy so kich kosz tów pro duk cyj nych. 

Spo dzie wa my się, że ce ny war chla -

ków bę dą po wo li ro sły w nad cho -

dzą cych mie sią cach.  

     To, jak bar dzo wzro sną ce ny 

trzo dy chlew nej w 2023 r., za le ży 

przede wszyst kim od roz wo ju sy tu -

acji po li tycz nej, tj. przede wszyst -

kim woj ny w Ukra inie, jak rów nież 

za le żeć to bę dzie od ryn ku su row -

ców, a z nim zwią za nych cen pasz. 

Za kła da się jed nak, że kosz ty ży -

wie nia bę dą niż sze niż obec nie, ale 

wyż sze niż w po przed nich la tach. 

Je śli wszyst kie te za ło że nia się speł -

nią w ro ku 2023 na sta pi znacz ne 

oży wie nie go spo dar cze w eu ro pej -

skiej pro duk cji trzo dy chlew nej. 

E U R O PA

Wyk. 2. Ceny tuczników w DKK w okresie ostatnich 18 miesięcy

aktualna sytuacja na rynku UE.qxp  19.12.2022  13:46  Strona 39



 11-12/202240

E U R O PA

     Waż nym czyn ni kiem w kształ -

to wa niu się cen bę dzie miał tak że 

eks port do kra jów ta kich jak Chi -

ny. Po grom nym spad ku po gło wia 

trzo dy chlew nej spo wo do wa nym 

wy bu chem afry kań skie go po mo ru 

świń (ASF) w 2018 r. mo że my stwier -

dzić, że Chi ny od bu do wa ły pro -

duk cję trzo dy chlew nej. Po nad to 

obec nie w Chi nach na stę pu je struk -

tu ral na ewo lu cja od pro duk cji przy -

do mo wych do pro fe sjo nal nej pro -

duk cji trzo dy chlew nej z du żym 

po ten cja łem wzro stu pro duk tyw -

no ści. Chi ny po zo sta ją jed nak waż -

nym ryn kiem dla pro duk tów ubocz -

nych z Eu ro py. 

     Kra je eu ro pej skie o wy so kim 

udzia le w eks por cie, ta kie jak Hisz -

pa nia i Da nia, są szcze gól nie do -

tknię te ogrom nym spad kiem eks -

por tu mię sa i ży wych zwie rząt do 

Chin w ubie głym ro ku. Wie przo wi -

na, któ rej nie moż na by ło już eks -

por to wać, mu sia ła być sprze da wa -

na na na szym kon ty nen cie, co spo -

wo do wa ło znacz ne ob niż ki na eu -

ro pej skim ryn ku. Ze wzglę du na 

ni ski po ziom cen i róż ne po li tycz -

ne uwa run ko wa nia w wie lu kra -

jach eu ro pej skich pro duk cja trzo -

dy chlew nej znacz nie spa dła. Du -

ży spa dek po gło wia trzo dy chlew -

nej jest ob ser wo wa ny w Niem -

czech, kra ju, któ ry ma zna czą cy 

wpływ na ry nek trzo dy i kształ to -

wa nie się cen w Eu ro pie.  

     Po pyt na mię so wie przo we spa -

da mniej wię cej w ta kim sa mym 

tem pie jak pro duk cja. Woj na na 

Ukra inie i wy so ka in fla cja po wo -

du ją dal sze zmniej sze nie za po trze -

bo wa nia. Bar dzo trud no bę dzie 

sprze da wać wie przo wi nę o wyż -

szych stan dar dach do bro sta nu 

zwie rząt, na wet je śli jest to po li -

tycz nie po żą da ne. Kra je o wyż -

szych kosz tach pro duk cji, m.in. ze 

wzglę du na wyż sze stan dar dy do -

bro sta nu zwie rząt za zwy czaj nie 

są kon ku ren cyj ne na are nie mię -

dzy na ro do wej i sprze da ją swo je 

to wa ry głów nie na ryn ku kra jo wym. 

     Na wzrost ce ny war chla ków mo -

że wpły nąć w naj bliż szym cza sie 

uwol nie nie od PRRS w Da nii. 

Zmniej sze nie przy pad ków PRRS 

u świń w Da nii bę dzie jed no cze -

śnie ozna czać po pra wę sta tu su 

zdro wot ne go stad i co za tym idzie 

mniej sze zu ży cie le ków, w tym an -

ty bio ty ków. Do dat ko wo spo wo du -

je to wy stą pie nie więk szej sta bi li -

za cji i zmniej szy wa ha nia pro duk -

cji. Land brug & Føde va re Gris, w ści -

słej współ pra cy z in ny mi agen cja -

mi, opra co wa ła stra te gię ma ją cą 

na ce lu zmniej sze nie od se tek stad 

z PRRS. Ce lem pro jek tu jest uzy -

ska nie znacz ne go wzro stu ilo ści 

stad uzna nych za PRRS-ne ga tyw -

ny do po ło wy 2025 r. 

DUŃSKIE RZEŹNIE 
WSPIERAJĄ PLAN 
WDROŻENIA STRATEGII 
UWOLNIENIA SIĘ 
OD PRRS  

Da nish Crown, któ ry ubi ja ok. 70% 

duń skich świń po parł plan zmniej -

sze nia od se tek stad z PRRS i wpro -

wa dzi ło od 1 stycz nia 2023 r. po -

trą ce nie w roz li cze niu za świ nie 

ze stad za ka żo nych wi ru sem PRRS. 

W pierw szych 17 ty go dniach ro ku 

ce na tucz ni ków ze stad do dat nich 

bę dzie niż sza o 20 øre za kg. Po -

trą ce nia te z każ dym ko lej nym ty -

go dniem bę dą stop nio wo wzra -

stać. Do dat ko wo ce na war chla -

ków PRRS do dat nich bę dzie znacz -

nie róż ni ła się od PRRS ujem nym. 

Wyż sza róż ni ca w ce nie ma zmo -

Tab. 1. Prognozy cenowe według SEGES oraz DanskSvineproducenter

Prognozy cenowe LaDS` I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 Średniorocznie 2022
Lista (SPF 2/3), kr. 256 355 366 410 346,75
Warchlaki, 25 kg, €* 33,19 48,65 48,08 51,00 45,23
Warchlaki, 30 kg, kr.* 285 400 395 417 374,26
Warchlaki, 8 kg, €* 21,63 29,65 27,65 30,10 27,26
Cena skupu  tuczników w Tyskland, €** 1,45 1,85 1,97 1,92 1,80

Prognozy cenowe SEGES` I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 Średniorocznie 2022
Cena bazowa, kr. 305 380 437 484 402
Tuczniki, kr. 8,38 10,90 11,85 13,00 11,03
Tuczniki, z dopłatą końcową, kr. 9,68 12,20 13,15 14,30 12,33

* notowania niemieckie, ** niemiecka ubojnia w Danii

Prognozy cenowe LaDS` I kw. 2023 II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 Średniorocznie 2023
Lista (SPF 2/3), kr. 450 550 530 480 502,50
Warchlaki, 25 kg, €* 56,00 68,00 66,00 60,00 62,50
Warchlaki, 30 kg, kr.* 454 544 529 484 502,88
Warchlaki, 8 kg, €* 33,60 41,50 40,30 36,00 37,85
Cena skupu  tuczników w Tyskland, €** 1,95 2,10 2,00 1,90 1,99

Prognozy cenowe SEGES` I kw. 2023 II kw. 2023 III kw. 2023 IV kw. 2023 Średniorocznie 2023
Cena bazowa, kr. 489 530 521 475 504
Tuczniki, kr. 13,00 14,00 13,50 12,50 13,25
Tuczniki, z dopłatą końcową, kr. 14,30 15,30 14,80 13,80 14,55
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ty wo wać pro du cen tów war chla -

ków do uwol nie nia się od PRRS.  

     Po mi mo znacz nych zmian na ry -

nu trzo dy chlew nej, w nad cho dzą -

cych mie sią cach moż na spo dzie -

wać się wzro stu cen war chla ków 

i cen sku pu tucz ni ków, co bę dzie 

pro wa dzi ło do sta bi li za cji ryn ku. 

RYNEK SUROWCÓW 

Ce ny su row ców pa szo wych od 

dłuż sze go cza su utrzy mu ją się na 

wy so kim po zio mie. Spo wo do wa -

ne to jest skut ka mi pan de mii 

COVID-19, jak rów nież de sta bi li za -

cją ryn ku rol ne go przez woj nę na 

Ukra inie. Zde cy do wa nie na wy so -

kim po zio mie utrzy mu ją się ce ny 

su row ców biał ko wych. Duń skie pa -

sze na ogół opty ma li zo wa ne są 

z udzia łem soi, dla te go ak tu al nie 

wy ko rzy stu je się w duń skim ży -

wie niu tech no lo gie po zwa la ją ce 

na ogra ni cze nie udzia łu biał ka 

w pa szy. Jed ną z ta kich me tod, 

wy ko rzy sty wa ną przez fir my pa -

szo we w Da nii, jest tech no lo gia 

DEVAMINE (De vi ga in, Ma tan) opra -

co wa na przez ir landz ką fir mę De -

ve nish (A-One). Po zwa la ona ogra -

ni czyć za war tość biał ka ogól ne go 

w pa szy (do 13 kg soi/szt.), przy 

jed no cze snym zwięk sze niu je go 

przy swa jal no ści. Ak tu al nie z uwa -

gi na wy co fa nie tlen ku cyn ku 

z pasz, ogra ni cze nie biał ka w pa -

szy jest pod sta wo wym wa run kiem 

w od cho wie bez cyn ko wym. Zmniej -

sze nie za war to ści biał ka w pa szy 

jest bar dzo trud ne, po nie waż wią -

że ono się z ry zy kiem po gor sze -

nia wy ni ków pro duk cyj nych, jak 

rów nież mo że wpły nąć na stan 

zdro wot ny zwie rząt. ☐

E U R O PA

(Lyng bo ga ard/Da nish  
Ge ne tics – Fer ma za ro do wa)  

 
Zdaniem Poula 
Quista Iversena  

Wy so kie kosz ty pro duk cyj ne przy ni -

skich ce nach świń nie spo wo do wa ły 

zna czą cych zmian w funk cjo no wa -

niu fer my Lyng bo ga ard. Zda niem Po -

ula Qu ista Iver sena nie był to pierw -

szy raz, kie dy do świad cza li śmy tak 

ni skich cen ryn ko wych. Szu ka nie 

oszczęd no ści w tym okre sie po win -

no być prze my śla ne do kład nie i za -

sto so wa ne tyl ko tam, gdzie zmia na 

ta nie wpły nie na ja kość pro du ko -

wa nych lo szek. Wie lu pro du cen tów 

w okre sie ni skich cen ryn ko wych 

szu ka tań szych roz wią zań ży wie nio -

wych. Na le ży pa mię tać, że tań sze 

roz wią za nia wią żą się z pew ny mi 

kon se kwen cja mi. Wy stę pu ją wów -

czas in ne pro ble my np. zdro wot ne. 

Na fer mie Lyng bo ga ard pro du ko wa -

ne są zwie rzę ta do dal szej re pro -

duk cji. A jej wła ści ciel bar dzo przy -

wią zu je wa gę do wy so kiej ja ko ści 

lo szek. Jest to dla nas bar dzo waż -

ne, aby na si klien ci by li w peł ni za -

do wo le ni z ma te ria łu, któ ry im ofe -

ru je my i z po ten cja łu ja kim sprze da -

wa ne przez losz ki dys po nu ją – mó -

wi Po ul. – Ce lem na szej pra cy ho -

dow la nej jest prze ży wal ność pro siąt, 

do bra ma sa uro dze nio wa i wy rów -

na nie mio tu. Chce my jesz cze bar -

dziej zwró cić uwa gę na prze ży wal -

ność pro siąt i dla te go zde cy do wa li -

śmy się roz po cząć no wy pro jekt roz -

wo jo wy, któ re go ce lem jest uzy ska -

nie od na szych lo szek mio tów bar -

dziej wy rów na nych i pro siąt o wy so -

kiej ma sie uro dze nio wej. Ta kon cep -

cja wzmoc ni na szą dro gę do zwięk -

szo nej prze ży wal no ści pro siąt i bar -

dziej zrów no wa żo ne go pro gra mu ho -

dow la ne go. W ra mach pro jek tu za -

raz po wy pro sze niu re je stro wa ne są 

ma sy cia ła wszyst kich pro siąt, po to 

aby wy se lek cjo no wać lo chy o wy so -

kim po ten cja le roz rod czym, któ re ro -

dzą pro się ta wy rów na ne pod wzglę -

dem ma sy cia ła i któ re cha rak te ry -

zu ją się wy rów na nym tem pem wzro -

stu i prze ży wal no ścią. Bę dzie to mia -

ło po zy tyw ny wpływ na zrów no wa -

żo ny roz wój, po nie waż zwięk szo na 

prze ży wal ność pro siąt bę dzie osta -

tecz nie ozna czać po trze bę mniej -

szej licz by ma cior do wy pro du ko wa -

nia tej sa mej licz by pro siąt.
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C
lo stri dium to ro dzaj du -

żych bak te rii o kształ cie 

la se czek. Są to bak te rie 

ży ją ce w wa run kach bez tle no wych 

i wy twa rza ją ce spo ry, a więc for -

my prze trwal ni ko we, któ re uła -

twia ją prze ży cie tych mi kro or ga -

ni zmów na wet w wy so ce nie sprzy -

ja ją cych im wa run kach. Waż ną ce -

chą bak te rii jest tak że zdol ność 

pro duk cji tok syn. W więk szo ści 

przy pad ków za ob ja wy cho ro bo -

we ge ne ro wa ne obec no ścią tych 

bak te rii od po wia daj wła śnie pro -

du ko wa ne przez nie tok sy ny. 

     Bak te rie ro dza ju Clo stri dium 

mo gą po wo do wać pro ble my zdro -

wot ne w każ dej gru pie wie ko wej 

i tech no lo gicz nej świń. U no wo -

na ro dzo nych pro siąt za gro że nie 

stwa rza Clo stri dium dif fi ci le. U naj -

młod szych pro siąt za ka żo nych 

C. dif fi ci le in fek cja roz wi ja się bar -

dzo szyb ko, a jej prze bieg jest 

gwał tow ny. Pro się ta za ra ża ją się 

w za le d wie kil ka go dzin po po ro -

dzie, a szyb kość roz wo ju ob ja -

wów cho ro bo wych spra wia, że 

nie któ rzy ho dow cy twier dzą wręcz, 

że pro się ta ro dzą się już z bie -

gun ką. Bak te rie C. dif fi ci le wy twa -

rza ją dwa ro dza je tok syn: en do -

tok sy nę A i cy to tok sy nę B, któ re 

wy wo łu ją zmia ny za pal ne w tkan -

kach, na któ re dzia ła ją, w tym w je -

li cie śle pym i okręż ni cy. Nie zwy -

kle waż ną in for ma cją jest to, że 

więk szość bak te rii Clo stri dium, 

w tym tak że Clo stri dium dif fi ci le 

to ko men sa le po wszech nie za -

miesz ku ją ce prze wód po kar mo wy 

świń, u któ rych nie wy stę pu ją żad -

ne ob ja wy cho ro bo we. Do pie ro 

ja kie kol wiek za bu rze nia w skła -

dzie i ilo ści bak te rii by tu ją cych 

w prze wo dzie po kar mo wym skut -

ku ją nie kon tro lo wa nym na mno że -

niem się bak te rii Clo stri dium i syn -

te zą tok syn tych że bak te rii. Do dys -

bak te rio zy mo że do cho dzić cho -

ciaż by w wy ni ku prze pro wa dzo -

 11-12/202242
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Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami, prosiętom należy 

podać pierwszą paszę stałą już pod koniec pierwszego 

tygodnia życia. W ten sposób możliwa jest stymulacja 

przewodu pokarmowego osesków i zwiększenie ich masy 

odsadzeniowej. Tak wczesne wprowadzenie mieszanki 

treściwej zmniejsza też ryzyko wystąpienia biegunek po 

odsadzeniu prosiąt od lochy. Warto jednak podkreślić, 

że pasza musi zostać przygotowana ze składników 

odpowiednio wykorzystywanych przez prosięta, wolnych 

od substancji antyżywieniowych.

AGNIESZKA WILCZEK-JAGIEŁŁO

CHOROBY ŚWIŃ 
POWODOWANE BEZTLENOWCAMI 
RODZAJU CLOSTRIDIUM

Za objawy chorobowe 

generowane obecnością 

bakterii Clostridium 

odpowiadają 

produkowane przez nie 

toksyny
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nej an ty bio ty ko te ra pii, któ ra zna -

czą co zmie nia fi zjo lo gicz ną mi -

kro flo rę je li to wą.  

     O tym ja ką ro lę od gry wa sto -

so wa nie an ty bio ty ków w etio -

lo gii za ka że nia C. dif fi ci le niech 

po twier dzi in na, zwy cza jo wo sto -

so wa na na zwa tej cho ro by, 

a więc: „bie gun ka bę dą ca na -

stęp stwem po da wa nia an ty bio -

ty ków”. Jed nak że nie tyl ko sto -

so wa nie le ków prze ciw bak te -

ryj nych mo że wpły wać na mi -

kro flo rę je lit i nie kon tro lo wa ne 

na mna ża nie się bez tle now ców. 

W przy pad ku pro siąt no wo rod -

ków nie zwy kle waż ne dla ich 

zdro wia jest po bra nie od po wied -

niej ilo ści sia ry. Pro się ta ro dzą 

się bo wiem z ja ło wym prze wo -

dem po kar mo wym, a do dat ko -

wo spe cy ficz na bu do wa ło ży -

ska u loch spra wia, że pierw sze 

prze ciw cia ła ochron ne uzy ska -

ją do pie ro po przez po bra nie sia -

ry. Ba rie ra ło ży sko wa unie moż -

li wia bo wiem trans fer prze ciw -

ciał w okre sie cią ży.  

     Ko lej ny mi bak te ria mi ro dza -

ju Clo stri dium, któ re tak że po -

wo du ją za cho ro wa nia pro siąt 

i war chla ków są: Clo stri dium 

per frin gens typ A i C. Bak te rie 

te, po dob nie jak wspo mnia na 

już C. dif fi ci le, po wszech nie wy -

stę pu ją w gle bie, a tak że prze -

wo dzie po kar mo wym zu peł nie 

zdro wych świń. Ob ja wy cho ro -

bo we po ja wia ją się u zwie rząt, 

u któ rych bak te rie te za czy na ją 

gwał tow nie się na mna żać, co 

za zwy czaj jest re zul ta tem zmian 

w skła dzie ich mi kro flo ry je li to -

wej. Pro się ta za ka ża ją się C. per -

frin gens do ust nie po przez kon -

takt z ka łem loch w cią gu pierw -

szych dni ży cia. Pro się ta są bar -

dziej wraż li we na za ka że nie 

C. per frin gens, gdy nie po bra ły 

wy star cza ją cej ilo ści sia ry. Prze -

bieg cho ro by w przy pad ku 

C. per frin gens typ C jest cięż -

szy ani że li w przy pad ku C. per -

frin gens typ A. Za ka że nia C. per -

frin gens ty pu C do ty czą za zwy -

czaj bar dzo mło dych pro siąt 

w wie ku od 12 go dzin do 7 dnia 

ży cia. Za ka że nie C. per frin gens 

typ C pro wa dzi do roz wo ju cięż -

kie go za pa le nia je lit, któ re mu 

to wa rzy szy bie gun ka (czę sto 

z do miesz ką krwi). Wie le z pro -

siąt gi nie wkrót ce po za ob ser -

wo wa niu ob ja wów cho ro bo -

wych, a śmier tel ność jest bar -

dzo wy so ka i w sła bych mio -

tach mo że się gać na wet 100%. 

W ba da niu sek cyj nym stwier -

dza się po gru bie nie ścia ny je li -

ta, obec ność zmian o cha rak te -

rze mar twi cy na bło nie ślu zo -

wej je li ta, krwa we wy bro czy ny, 

a tak że włók ni ko wo -mar twi cze 

za pa le nie otrzew nej. Prze bieg 

za pa le nia je lit w przy pad ku Clo -

stri dium per frin gens ty pu A jest 
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ła god niej szy. Cho ru ją no wo rod ki 

i nie co star sze pro się ta. Świ nie 

za in fe ko wa ne C. per frin gens typ A 

ma ją za zwy czaj pa sto wa tą bie gun -

kę. Więk szość świń do tknię tych 

za ka że niem C. per frin gens typ A 

wra ca do zdro wia, jed nak okres 

tu czu u zwie rząt, któ re prze cho -

ro wa ły jest za zwy czaj zna czą co 

wy dłu żo ny. Od se tek śmier tel no -

ści wśród pro siąt nie jest wy so ki 

i oscy lu je wo kół 5-20%.  

     Za ka że nie bak te ria mi Clo stri -

dium nie omi ja rów nież gru py loch 

i tucz ni ków. Naj bar dziej po wszech -

ny mi cho ro ba mi loch, lo szek i tucz -

ni ków po wo do wa ny mi przez bez -

tle now ce są te po wo do wa ne przez 

Clo stri dium no vyi. Ten mi kro or -

ga nizm po wo du je na głe upad ki 

loch i tucz ni ków, a sam roz wój 

cho ro by jest bar dzo krót ki. O dy -

na mi ce prze bie gu cho ro by niech 

po świad czy fakt, że nie kie dy znaj -

do wa ne są mar twe świ nie, któ re 

przed śmier cią znaj do wa ły się 

w bar dzo do brej kon dy cji. W sta -

dach gdzie no tu je się upad ki loch 

na po zio mie 4% i po wy żej, na le ży 

roz wa żyć obec ność C. no vyi. 

W przy pad ku po dej rze nia za ka -

że nia tą bak te rią, u sztuk pa dłych 

na le ży nie zwłocz nie (do 2 go dzin 

cza su) wy ko nać ba da nie sek cyj -

ne – w póź niej szym cza sie za cie -

ra ją się bo wiem róż ni ce po mię -

dzy zmia na mi cho ro bo wy mi po -

wo do wa ny mi przez C. no vyi, 

a zmia na mi ja kie za cho dzą w or -

ga ni zmach po śmiert nie. Cha rak -

te ry stycz ny mi zmia na mi sek cyj ny -

mi zwią za ny mi z za ka że niem bez -

tle now ca mi są: roz dę cie po włok 

brzusz nych, zgo rzel z opuch nię -

ty mi ob sza ra mi cia ła, obec ność 

pły nów i ga zów w tkan kach, 

a szcze gól nie w wą tro bie. Oprócz 

C. no vyi lo chom za gra ża ją tak że: 

Clo stri dium chau vo ei i Clo stri dium 

sep ti cum. Do za ka że nia loch mo -

że do cho dzić rów nież w wy ni ku 

uszko dze nia skó ry i przy le ga ją -

cych struk tur ana to micz nych tj. 

mię śnie. Bak te rie C. no vyi mo gą 

być rów nież trans por to wa ne z je -

lit do wą tro by, gdzie mo gą po zo -

sta wać w uśpie niu przez dłuż szy 

czas. Za bu rze nia po po ro do we 

tj. za pa le nie gru czo łu mle ko we go 

stwa rza ją ide al ne wa run ki do na -

mna ża nia się C. no vyi w wą tro bie 

i pro duk cji przez nie tok syn. Dzia -

ła nie czyn ni ków stre so wych rów -

nież osła bia funk cjo no wa nie ukła -

du od por no ścio we go świń, a co 

za tym idzie mo że pro wa dzić do 

uak tyw nie nia się uśpio nych bak -

te rii C. no vyi. 

LECZENIE 

Le cze nie świń do tknię tych za ka -

że niem bez tle now ca mi wy ma ga 

stan dar do wo za sto so wa nia an ty -

bio ty ko te ra pii, po mi mo te go że 

tak na praw dę za ob ja wa mi kli nicz -

ny mi za ka że nia sto ją pro du ko wa -

ne przez bak te rie tok sy ny, a nie 

sa me mi kro or ga ni zmy. Za sto so -

wa nie le ków prze ciw bak te ryj nych 

ma jed nak na ce lu za ha mo wa nie 

na mna ża nia się bak te rii, a tym sa -

mym rów nież ogra ni cze nie ilo ści 

pro du ko wa nych przez nie tok syn. 

Bak te rie Clo stri dium są bar dzo 

wraż li we na an ty bio ty ki z gru py 

pe ni cy lin, któ re mo gą być sto so -

wa ne w for mie in iek cji lub też cho -

ciaż by ja ko pa sza lecz ni cza. Po za 

tym, moż na wy ko rzy stać in ne le ki 

prze ciw bak te ryj ne po wszech nie 

sto so wa ne w le cze niu bie gu nek 

tj. tia mu li na, wal ne mu li na, tu la tro -

my cy na. Pod sta wo wą for mą pro -

fi lak ty ki są jed nak szcze pie nia 

prze pro wa dza ne w ca łym sta dzie 

pod sta wo wym, któ re na le ży po -

wta rzać co sześć mie się cy. W więk -

szo ści są to szcze pion ki, któ re po -

da je się lo chom i losz kom w ce lu 

ochro ny ich po tom stwa przed cho -

ro bą je lit wy wo ła ną przez tok sy -

ny pro du ko wa ne przez cho ro bo -

twór cze bak te rie Clo stri dium. 

Szcze pion ki ta kie za wie ra ją in ak -

ty wo wa ne wer sje tok syn, któ re nie 

po wo du ją cho ro by, a jed no cze -

śnie po zwa la ją na sku tecz ne uod -

por nie nie świń na ne ga tyw ne efek -

ty dzia ła nia tych że tok syn. Ele -

men tem pro fi lak ty ki nie swo istej 

jest w przy pad ku bak te rii ro dza ju 

Clo stri dium ogra ni cze nie do nie -

zbęd ne go mi ni mum sto so wa nia 

an ty bio ty ków, a tak że uzu peł nie -

nie pa szy w do dat ki pa szo we, któ -

re po zwa la ją na sta bi li za cję mi -

kro flo ry prze wo du po kar mo we go, 

a więc: pro bio ty ki, pre bio ty ki, syn -

bio ty ki, czy też cho ciaż by za kwa -

sza cze. We dług nie któ rych ba da -

czy, moż na rów nież ogra ni czyć 

licz bę przy pad ków za ka żeń bez -

tle now ca mi po przez ogra ni cze nie 

po da ży biał ka w die cie. ☐ 

 

Literatura dostępna u autora.
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Wycofywanie 
tlenku cynku  
z pomocą włókna 
funkcjonalnego 
HP FiberBoost to nowa generacja włókna 
pokarmowego, opracowana specjalnie w celu 
poprawy zdrowia jelit u prosiąt i jest szczególnie
odpowiednia, gdy wycofujesz terapeutyczny 
tlenek cynku z paszy dla prosiąt. Ten produkt 
zawiera włókna funkcjonalne, które stymulują 
motorykę jelit oraz naturalną produkcję kwasu 
masłowego w mikrobiomie. 
 
HP FiberBoost wykorzystuje najnowszą 
technologię i został opracowany w kierunku  
poprawy jakości odchodów i ułatwienia 
przejścia do następnej fazy karmienia. 
 
Używaj HP FiberBoost w paszy odsadzeniowej 
i początkowej, aby poprawić zdrowie jelit  
i wydajność swoich prosiąt.

Poprawa 

ZDROWIA I ROZWOJU JELIT 

 

Poprawa 

POBRANIA PASZY 

 

Nadaje się do 

PASZY BEZ TLENKU CYNKU

Skontaktuj się z lokalnym ekspertem, 
aby uzyskać więcej informacji. 
www.hamletprotein.com
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W
 więk szo ści przy pad ków 

zmia ny cho ro bo we do -

ty czą po je dyn czych sta -

wów, jed nak zda rza ją się przy -

pad ki ob ję cia zmia na mi dwóch 

lub wię cej sta wów. Nie co po nad 

50% przy pad ków do ty czy sta wów 

zlo ka li zo wa nych w koń czy nach 

przed nich (sta wy łok cio we, nad -

garst ka, śród rę cza), a po zo sta ły 

od se tek do ty czy sta wów koń czyn 

tyl nych (staw sko ko wy, śród rę cza, 

ra ci co wy). Za pa le nie sta wów pro -

siąt bar dzo czę sto koń czy się 

upad kiem zwie rząt – trud no ści 

z po ru sza niem spra wia ją, że ma -

ją one ogra ni czo ne zdol no ści kon -

ku ro wa nia z zdro wy mi pro się ta mi 

o do stęp do gru czo łu mle ko we -

go. Z upły wem cza su cho re pro -

się ta char ła cze ją, a sła be i nie po -

rad ne ła two mo gą zo stać przy -

gnie cio ne przez lo chę. Ob ser wa -

cję zmian cho ro bo wych do brze 

jest uzu peł nić po bra niem, a na -

stęp nie zba da niem pły nu na gro -

ma dzo ne go w zmie nio nym cho -

ro bo wo sta wie. Dzię ki ta kim ba -

da niom moż na okre ślić, ja ki pa -

to gen od po wia da za roz wój sta -

nu za pal ne go, a tak że okre ślić le -

kow raż li wość wy izo lo wa ne go 

drob no ustro ju na an ty bio ty ki. Zmia -

ny pa to lo gicz ne to wa rzy szą ce sta -

nom za pal nym sta wów obej mu ją 

głów nie: obec ność su ro wi cz-włók -

ni ko we go pły nu z do miesz ką krwi 

lub ro py (wte dy płyn jest bar dziej 

męt ny). Tkan ki ota cza ją ce staw 

po zo sta ją za zwy czaj obrzę kłe.  

     Etio lo gia za pa le nia sta wów 

u pro siąt jest w głów nej mie rze 

bak te ryj na. Do za ka że nia do cho -

dzi bar dzo czę sto w wy ni ku uszko -

dzeń skó ry, ale zda rza ją się tak że 

in fek cje przez dro gi od de cho we. 

Naj częst szy mi bak te ria mi, któ re 

mo gą po wo do wać ar th ri tis pro siąt 

i war chla ków są: Ac ti no ba cil lus 

pa ra su is, Ha emo phi lus pa ra su is, 

E. co li, My co pla sma hy osy no viae, 

in fek cje po wo do wa ne pa cior kow -

ca mi (Strep to coc cus su is typ 1 

i Strep to coc cus su is typ 14) i gron -

kow ca mi. Świ nie w mło dym wie -

ku są szcze gól nie na ra żo ne na 

roz wój sta nów za pal nych sta wów, 

ze wzglę du na to, że w tym cza sie 

są pod da wa ne róż nym za bie gom 

we te ry na ryj no-zoo tech nicz nym, 

któ re wią żą się z prze rwa niem cią -

gło ści skó ry i uła twie niem bak te -

riom do stę pu do or ga ni zmu. Przy -

kła da mi ta kich za bie gów, zwłasz -

cza gdy są nie wła ści we wy ko ny -

wa ne lub też bez za cho wa nia dba -

ło ści o wa run ki hi gie nicz ne, są: 

opi ło wy wa nie kieł ków, ob ci na nie 

ogon ków, wszel kie go ty pu in iek -

cje, czy też ka stra cja sam ców. Pro -

się ta sa me tak że czę sto uszka -

dza ją so bie skó rę na koń czy nach 

wal cząc o do stęp do gru czo łu mle -

ko we go lo chy. Przy pad kom ta kim 

sprzy ja ją tak że wszel kie wa dy kon -

struk cyj ne po sa dzek. Bra mą wej -

ścia dla bak te rii mo że być rów -

nież nie zde zyn fe ko wa ny pę pek. 

Po za tym, pa mię taj my że pro się ta 

ro dzą się z nie ak tyw nym jesz cze 

ukła dem od por no ścio wym. Ca łą 

„obro nę”, a więc prze ciw cia ła, 

otrzy mu ją od lo chy wraz z po bra -

ną sia rą. Roz wo jo wi za ka żeń bak -

te ryj nych, w tym rów nież tych w ob -

rę bie sta wów sprzy ja ją więc sy tu -

acje, gdy pro się nie po bie rze wy -

star cza ją cej ilo ści sia ry w pierw -

szych go dzi nach ży cia lub też gdy 

wy dzie li na gru czo łu mle ko we go 

loch jest złej ja ko ści, a więc za -

war tość w niej prze ciw ciał jest 

zbyt ni ska. Przyj mu je się, że w do -
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Widoczny obrzęk w okolicy stawów kończyn, kulawizny i duże 

trudności w poruszaniu się. To objawy stosunkowo często 

odnotowywane u prosiąt, u których dochodzi do zapalenia 

stawów (arthritis).
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brze za rzą dza nych sta dach od se -

tek pro siąt cier pią cych z po wo du 

sta nów za pal nych sta wów nie po -

wi nien być wyż szy ani że li 2%. Pro -

blem po ja wia się, gdy w sta dzie 

cho ru je 10-15% pro siąt. Tak du ży 

od se tek zwie rząt cho ru ją cych na 

ar th ri tis wska zu je, że w sta dzie 

na le ży pod jąć dzia ła nia pro fi lak -

tycz no-na praw cze. Przede wszyst -

kim, koj ce w któ rych prze by wa ją 

no wo na ro dzo ne pro się ta z lo chą 

po win ny zo stać do kład nie umy te 

i zde zyn fe ko wa ne. Sprzęt sto so -

wa ny do wy ko ny wa nia za bie gów 

ob ci na nia ogon ków i opi ło wy wa -

nia ząb ków po wi nien być spraw -

dza ny przed uży ciem (ostrość), 

a po nad to re gu lar nie my ty i de -

zyn fe ko wa ny. Bez po śred nio po 

po ro dzie de zyn fe ku je my rów nież 

pę pek uży wa jąc do te go ce lu pre -

pa ra tów jo dy ny. Za sto so wać moż -

na tak że pre pa ra ty prze zna czo ne 

do su chej ką pie li no wo na ro dzo -

nych pro siąt, któ re je osu szą 

i ochro nią przed drob no ustro ja mi. 

Pre pa ra ty ta kie bar dzo do brze 

spraw dza ją się w utrzy ma niu hi -

gie ny w koj cach po ro do wych. 

     Przy pa tru jąc się czyn ni kom etio -

lo gicz nym ar th ri tis u świń, war to 

zwró cić uwa gę na bak te rie ro dza -

ju Strep to coc cus. Są to bo wiem 

pa to ge ny, z któ ry mi – nie ste ty 

– sty ka się obec nie więk szość ho -

dow ców trzo dy chlew nej. Do tych -

czas wy izo lo wa no aż 37 se ro ty -

pów tych bak te rii. W Pol sce spo -

ty ka my się głów nie z ty pem 1 i 2 

oraz 9. Oprócz wspo mnia ne go za -

pa le nia sta wów, skut kiem obec -

no ści tych bak te rii mo że być rów -

nież: za pa le nie płuc, za pa le nie 

mó zgu i opon mó zgo wych, za pa -

le nie osier dzia, a u sa mic tak że 

ro nie nia. Źró dłem za ka że nia 

w chlew ni są do ro słe, kli nicz nie 

zdro we zwie rzę ta, u któ rych jed -

nak drob no ustrój ten ko lo ni zu je 

gór ne dro gi od de cho we (mig dał -

ki), by na stęp nie w sprzy ja ją cych 

dla nich wa run kach bak te rie Strep -

to coc cus by ły roz sie wa ne z wy -

dzie li na mi i wy da li na mi no si cie li. 

Drob no ustrój ten, jest ty po wo pro -

ble mem w chlew niach o niż szym 

sta tu sie zdro wot nym. 

     W etio lo gii za pa leń sta wów 

u świń war to po świę cić chwi lę 

uwa gi tak że bak te riom My co pla -

sma hy osy no viae. Bak te rie te uwa -

ża się za głów ny czyn nik ostre go 

i o cięż kim prze bie gu za pa le nia 

sta wów u nie co star szych świń 

– war chla ków i tucz ni ków o ma -

sie cia ła od 30 do 100 kg m.c. My -

co pla sma hy osy no viae uwa ża ny 

jest obec nie za je den z waż niej -

szych pa to ge nów sta wów u świń 

(na wet co pia ty przy pa dek ar th ri -

tis u świń jest spo wo do wa ny My -

co pla sma hy osy no viae). Drob no -

ustrój ten bar dzo czę sto do ty czy 

sta wów koń czyn tyl nych. Obec -

ność bak te rii My co pla sma hy osy -

no viae w sta wach świń nie za -

wsze ozna cza wy stę po wa nie ob -

ja wów cho ro bo wych. U 50% świń, 

po mi mo po twier dze nia obec no ści 

tych bak te rii w sta wach, nie od -

no to wa no to wa rzy szą cych obec -

no ści tych bak te rii ob ja wów kli -

nicz nych, jak rów nież zmian pa to -

lo gicz nych w ba da niu sek cyj nym 

(Trusz czyń ski M. 2014). 

     Le cze nie ar th ri tis w głów nej mie -

rze po le ga na po da wa niu an ty bio -

ty ków. Sto so wa ne są an ty bio ty ki 

tj. lin ko my cy na, pe ni cy li na i strep -

to my cy na, oksy te tra cy kli na, amok -

sy cy li na, am pi cy li na, en ro flok sa cy -

na, an ty bio ty ki z gru py ce fa lo spo -

ryn. Na le ży jed nak mieć na uwa -

dze, że pe ne tra cja le ków do sta -

wów jest po wol na. Wy bór an ty bio -

ty ku w du żej mie rze za le żeć bę -

dzie od wraż li wo ści mi kro or ga ni -

zmów na okre ślo ny an ty bio tyk po -

twier dzo ny ba da nia mi la bo ra to ryj -

ny mi lub też na pod sta wie ob ser -

wa cji sku tecz no ści le cze nia wcze -

śniej szych przy pad ków w da nym 

sta dzie. Le cze nie do brze jest uzu -

peł nić nie ste ro ido wy mi le ka mi prze -

ciw za pal ny mi (NSLPZ). Le ki te nie 

wpły wa ją na sku tecz ność an ty bio -

ty ko te ra pii, ale do dat ko wo mo gą 

wpły nąć po zy tyw nie na sa mo po -

czu cie zwie rząt ni we lu jąc od czu -

wa ny przez nie ból. Zwie rzę, któ re 

nie cier pi z po wo du bó lu chęt niej 

po bie ra pa szę, a dzię ki te mu pro -

ces re kon wa le scen cji prze bie ga 

zde cy do wa nie szyb ciej. ☐  

 

Literatura dostępna u autorki.
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Duży odsetek zwierząt 

chorujących na arthritis 

wskazuje, że w stadzie należy 

podjąć działania 

profilaktyczno-naprawcze. 

Kojce powinny zostać dokładnie 

umyte i zdezynfekowane. 

Sprzęt stosowany 

do wykonywania zabiegów 

obcinania ogonków 

i opiłowywania ząbków powinien 

być sprawdzany przed użyciem 

(ostrość), a ponadto regularnie 

myty i dezynfekowany
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O
d chów pro siąt przy mat -

ce trwa oko ło mie sią ca, 

po czym osob ni ki są 

prze no szo ne do koj ców gru po -

wych, w któ rych są tu czo ne przez 

oko ło 6 mie się cy do ma sy cia ła 

oko ło 110 kg. Wte dy koń czy się 

tucz, a świ nie zo sta ją ubi te. Wie -

przo we pół tu sze tra fia ją na stęp -

nie do chłod ni a stam tąd, po schło -

dze niu, do ha li roz bio ru mię sa, 

gdzie są dzie lo ne, zgod nie z przy -

ję tą me to dy ką, na schab, ło pat kę, 

udziec, po lę dwi cę wie przo wą, go -

lon kę czy szpon der. Część z tych 

ele men tów tra fi od ra zu do sprze -

da ży, a resz tę przej mie za kład ma -

sar ski do dal sze go prze ro bu na 

pa rów ki, kieł ba sy, pe klo wa nie szyn -

ki z udźca lub ło pat ki.  

     Unia Eu ro pej ska jest dru gim 

co do wiel ko ści pro du cen tem wie -

przo wi ny na świe cie oraz naj więk -

szym eks por te rem wie przo wi ny 

i pro duk tów wie przo wych. Jed -

nak sek tor wie przo wy bo ry ka się 

w ostat nim cza sie z trud no ścia -

mi wy ni ka ją cy mi ze splo tu sze -

re gu ne ga tyw nych czyn ni ków. 

Pierw szym po waż nym był wpływ 

pan de mii COVID-19 na wiel kość 

kon sump cji wie przo wi ny, któ ra 

spa dła głów nie ze wzglę du na 

ogra ni czo ny do stęp do re stau ra -

cji i izo la cji lu dzi w do mach. Z tych 

sa mych po wo dów na stą pi ło spo -

wol nie nie eks por tu do Chin, któ -

re są naj więk szym od bior cą eu -

ro pej skiej wie przo wi ny. War to też 

wspo mnieć o nie bez pie czeń stwie 

dal sze go roz prze strze nia nia się 

afry kań skie go po mo ru świń (ASF) 

na te re nie Eu ro py oraz stra tach 

spo wo do wa nych li kwi da cją ma -

łych stad trzo dy chlew nej i wpro -

wa dze niem stref sa ni tar nych, któ -

re utrud ni ły pro duk cję i sprze daż 

mię sa wie przo we go. Kra je im por -

tu ją ce mię so z Unii Eu ro pej skiej 

ja ko pod sta wo wy wa ru nek sta -
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Przeciętny mieszkaniec dużego miasta ma raczej mgliste 

pojęcie o rynku wieprzowiny, opłacalności tuczu trzody 

chlewnej i przetwórstwa mięsa. Zanim mieszczuch nabędzie 

w sklepie kilogram schabu bez kości albo pęto kiełbasy, 

nie zawsze uświadamia sobie fakt, że to co nabył musiało 

wcześniej wyjść z łona maciory i dość szybko stanąć na nogi, 

aby dorwać się przed braćmi i siostrami, a może być ich 

12 w miocie, do pierwszych sutków matki skąd ciecze 

największa ilość pożywnego mleka.

TOMASZ SAKOWSKI 
Instytut Genetyki Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu

CHÓW TRZODY CHLEWNEJ 
Z PERSPEKTYWY  
MIESZCZUCHA

Degustacja włoskich wyrobów z mięsa wieprzowego
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wia ły żą da nie, aby mię so 

wie przo we po cho dzi ło ze 

stref wol nych od wy stę po -

wa nia ASF. Oprócz te go pro -

duk cja mię sa wie przo we go 

bo ry ka się ze wzro stem kosz -

tów spo wo do wa nym kry zy -

sem ener ge tycz nym i ce na -

mi pasz. Prze ło ży ło się to 

bez po śred nio na spa dek 

kon sump cji mię sa wie przo -

we go w kra jach człon kow -

skich UE. Du żo ostat nio mó -

wi ło się i pi sa ło o po trze bie 

skró ce nia łań cu cha do staw 

mię sa wie przo we go ze 

wzglę du na ro sną ce kosz ty 

trans por tu i po trze bę zre -

du ko wa nia śla du wę glo we go 

w po sta ci emi sji CO2 do at mos -

fe ry. Z po wyż szych po wo dów 

moż na już za uwa żyć pew ną zmia -

nę w do tych cza so wej po li ty ce re -

ali zo wa nej przez pro du cen tów 

i prze twór ców mię sa wie przo we -

go. Du że tu czar nie, pod da wa ne 

pre sji na po pra wę ochro ny śro -

do wi ska wo kół fer my jak i do bro -

sta nu tu czo nych zwie rząt, zmu -

szo ne zo sta ły do no wych in we -

sty cji al bo re zy gna cji z pro duk cji. 

Co raz więk sze znacz nie za czę to 

przy wią zy wać do me dial ne go ob -

ra zu pro wa dzo nej pro duk cji 

zwłasz cza, że przy sło wio wy miesz -

czuch, szcze gól nie w okre sie pan -

de mii, za czął się skła niać ku die -

cie bez mię snej opar tej na pro -

duk tach ro ślin nych i na bia ło wych. 

Ry nek stał się bar dziej wy ma ga -

ją cy dla pro du cen tów wy ro bów 

mię snych. Przy zwy cza je nia z okre -

su pan de mii spra wi ły, że wie przo -

wi na naj le piej sprze da je się w po -

sta ci pół pro duk tu go to we go do 

sma że nia, gril lo wa nia lub pie cze -

nia. Kon su ment zo rien to wał się 

rów nież, że pod czas ob rób ki ter -

micz nej mię sa zmniej sza się je go 

ilość w bryt fan nie, a przy by wa pły -

nu nie ma ją ce go wie le wspól ne -

go z roz to pio nym tłusz czem. Wie -

lo let nia se lek cja w kie run ku po -

pra wy wo do chłon no ści mię sa 

i udo sko na le nie tech nik je go na -

strzy ki wa nia da ły w efek cie od -

wrot ny efekt do ocze ki wa ne go. 

Mię so sta ło się twar de i mniej 

kru che, a na do da tek stra ci -

ło swój na tu ral ny aro mat, 

któ re go gwa ran tem jest tkan -

ka tłusz czo wa, któ ra pra wie 

znik nę ła w to ku pro wa dzo -

nej se lek cji na chu de mię -

so. W prze twór stwie, 

w związ ku z tym, uży wa się 

co raz wię cej przy praw i do -

dat ków z azo ty na mi i so lą 

ku chen ną na cze le, któ re 

wie lu kon su men tów znie chę -

ci ło do za ku pów wy ro bów 

mię snych. 

Z per spek ty wy miesz czu -

cha wie przo wi na po win na 

być kru cha, aro ma tycz na i ła -

twa w ob rób ce ter micz nej, pod -

czas gdy pro du cen ta in te re so wa -

ła głów nie wy daj ność rzeź na 

i szyb kość tu czu. Dla te go w dal -

szym cią gu w cho wie trzo dy chlew -

nej pry mat wio dą hy bry do we tucz -

ni ki, któ re zmar gi na li zo wa ły zna -

cze nie ro dzi me ra sy trzo dy. Wy -

jąt kiem jest tu roz wój ho dow li świ -

ni pu ław skiej, któ rej mię so zna la -

zło uzna nie kon su men tów wła -

śnie z uwa gi na wła ści wo ści sma -

ko we i ła twość ob rób ki.  

CZY PRODUKCJA 
ZWIERZĘCA JEST 
BEZPIECZNA DLA 
ŚRODOWISKA? 

Od wie lu lat trwa też dys ku sja 

o tym, w ja kim stop niu in ten syw na 

pro duk cja zwie rzę ca jest szko dli -

wa dla śro do wi ska? Bez po li cze -

nia kosz tów śro do wi sko wych, 

a więc wiel ko ści emi sji ga zów cie -

plar nia nych, od dzia ły wa nia gno jo -

wi cy zwłasz cza przy du żych kon -

cen tra cjach zwie rząt, ra chu nek zy -

sków i strat bę dzie nie peł ny. Je śli 

mo że my so bie wy obra zić produkcję 

 11-12/2022 49
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Pomiędzy konsumentami mięsa, 
a wegetarianami trwa spór o to, co jest 

bardziej szkodliwe dla środowiska?

Z perspektywy 

mieszczucha 

wieprzowina powinna 

być krucha, aromatyczna 

i łatwa w obróbce 

termicznej, podczas gdy 

producenta interesowała 

głównie wydajność 

rzeźna i szybkość tuczu. 

Dlatego w dalszym ciągu 

w chowie trzody 

chlewnej prymat wiodą 

hybrydowe tuczniki, 

które zmarginalizowały 

znaczenie rodzime 

rasy trzody
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mle ka i mię sa u prze żu wa czy na 

użyt kach zie lo nych, to wy pusz -

cze nie kil ku ty się cy tucz ni ków na 

oko licz ne łą ki przy nio sło by zgo -

ła od wrot ny efekt. Moż na oczy -

wi ście cho wać trzo dę chlew ną 

w mniej szej kon cen tra cji z do stę -

pem do wy bie gu, ale to wy ma ga -

ło by przy ję cia in nej stra te gii pro -

duk cji, któ ra w ostat nich la tach, 

ze wzglę du na wal kę z ASF, by ła 

kon se kwent nie zwal cza na. Do -

stęp do so czy stej kar ków ki lub 

kru che go scha bo we go uległ za -

tem, z punk tu wi dze nia miesz czu -

cha, znacz ne mu ogra ni cze niu. Nie -

któ re sie ci han dlo we, tak że w Pol -

sce, za uwa ży ły po wsta ją cą lu kę 

w po da ży mię sa, o któ re do py tu -

je się klient i za ofe ro wa ły mię so 

o du żo lep szych wła ści wo ściach 

ku li nar nych, po cho dzą ce od świń 

ras ro dzi mych. W tym przy pad ku 

uda ło się po go dzić chów ta kich 

zwie rząt z in te re sem kon su men -

ta i prze twór cy. Kon su men ci mię -

sa lu bią gril lo wać i szyb ko od kry -

li, że po prze ra sta ne tkan ką tłusz -

czo wą mię so jest po pro stu smacz -

niej sze.  

     Sa mo gril lo wa nie na wol nym 

po wie trzu nie wpły wa istot nie na 

wzro stu kon sump cji mię sa wie -

przo we go. Pro blem jest bar dziej 

skom pli ko wa ny i zwią za ny jest 

z wi ze run kiem bran ży prze twór -

stwa mię sne go ja ko ta kiej. Miesz -

czuch chciał by mieć rów nież czy -

ste su mie nie, a zwłasz cza mło de 

po ko le nie, któ re wy raź nie od cho -

dzi od spo ży wa nia mię sa, twier -

dząc wprost, że im szko dzi. Ar ty -

ku ły w pra sie i pro gra my te le wi -

zyj ne uświa da mia ją kon su men tom, 

że war to zwró cić uwa gę na skład 

ku po wa nej żyw no ści. Czy ta nie 

ety kiet ze skład ni ka mi pro duk tu 

sta ło się na wy kiem, a pro dukt z du -

ża ilo ścią kon ser wan tów i za gęsz -

cza czy od kła da się na skle po wych 

pól kach. Ostat nio pro du ko wa na 

żyw ność kon tro lo wa na jest rów -

nież pod wzglę dem po zo sta ło ści 

środ ków che micz nych i kon ser -

wu ją cych, któ re wy stę pu jąc na -

wet w śla do wych ilo ściach nie są 

obo jęt ne dla na sze go zdro wia. 

Do ty czy to rów nież pro duk tów 

z mię sa wie przo we go, głów nie 

z te go po wo du, że tucz ni ki kar -

mio ne są wy tło ka mi so jo wy mi, po -

cho dzą cy mi z soi mo dy fi ko wa nej 

ge ne tycz nie, od por nej na zwięk -

szo ne daw ki chwa sto bój cze go gli -

fo sa tu. Gli fo sat to or ga nicz ny zwią -

zek che micz ny, któ ry  jest ak tyw -

nym skład ni kiem nie któ rych her -

bi cy dów słu żą cych do zwal cza nia 

chwa stów w  upra wach. Sta no wi 

rów nież uzu peł nie nie me cha nicz -

nych dzia łań pie lę gna cyj nych. 

Na pol skim ryn ku ze środ ków z gli -

fo sa tem naj po pu lar niej szy jest Ro -

un dup oraz  wie le ge ne rycz nych 

środ ków ta kich jak Avans Pre mium 

360 SL, Gli fo cyd 360 SL, Kli nik 

360 SL, Ko smik 360 SL, Ta ifun 

360 SL. Na po cząt ku gli fo sat uzna -

wa ny był za bez piecz ny i  roz kła -

da ją cy się w gle bie. Je dy nie WHO 

wy da ło oświad cze nie, w  któ -

rym  stwier dzi ło, że  gli fo sat jest 

po ten cjal nie ra ko twór czy dla lu -

dzi. Na to miast eu ro pej ski UBŻ 

przez dłu gi czas utrzy my wał, 

że sub stan cja ta jest w peł ni bez -

piecz na i  nie  za gra ża ludz kie mu 

ży ciu i  zdro wiu. Jed nak w  ro ku 

2015 USA ofi cjal nie uzna ło gli fo -

sat za  sub stan cję ra ko twór czą, 

a  Mię dzy na ro do wa Agen cja Ba -

dań nad Ra kiem ostrze gła 

przed spo ży wa niem żyw no ści, któ -

ra za wie ra ten skład nik. Środ ki za -

wie ra ją ce  gli fo sat mu szą być pro -

du ko wa ne z ostrze że niem o ich 

szko dli wym wpły wie na płod ność. 

     Ko mi sja Eu ro pej ska w spra wie 

uży wa nia gli fo sa tu na dal zaj mu je 

dość nie jed no znacz ne sta no wi sko 

i prze dłu ży ła ze zwo le nie na je go 

uży wa nie do  2031 ro ku, cho ciaż 

w wie lu kra jach eu ro pej skich wpro -
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wa dzo no za kaz sto so wa nia tej 

sub stan cji. Pol skie rol nic two na -

dal zu ży wa oko ło 11% sprze da wa -

ne go w Eu ro pie gli fo sa tu. Nie moż -

na się więc spe cjal nie dzi wić, że 

po zo sta ło ści te go her bi cy du znaj -

du ją się za rów no w żyw no ści, jak 

i w pro duk tach prze zna czo nych 

do hi gie ny oraz pie lę gna cji. Na -

ukow cy ostrze ga ją nie tyl ko przed 

je go ra ko twór czym dzia ła niem. 

Mo że on rów nież po wo do wać sze -

reg nie pra wi dło wo ści w roz wo ju 

pło du u cię żar nych ko biet. Po zo -

sta ło ści tej chwa sto bój czej sub -

stan cji prze do sta ją się wraz z pa -

szą do or ga ni zmu zwie rzę cia. Do -

stęp ne są ba da nia na uko we, w któ -

rych wy ka zu je się obec no ści gli -

fo sa tu, głów nie w żyw no ści i pro -

duk tach ko sme tycz nych po cho -

dze nia ro ślin ne go. W żyw no ści 

prze zna czo nej dla dzie ci, któ ra 

jest mie szan ką skład ni ków ro ślin -

nych i mię sa wy ka za no obec no -

ści śla do wych ilo ści gli fo sa tu. Naj -

wyż sze ob ser wo wa ne stę że nia tej 

sub stan cji w po je dyn czych pro -

duk tach spo żyw czych wa ha ły się 

od 0,15 ppm w pro duk tach mlecz -

nych lub mię snych do 13 ppm w ro -

śli nach strącz ko wych. Naj wyż sze 

za ob ser wo wa ne po zio my gli fo sa -

tu wy no si ły 2,5 ppm w żyw no ści 

dla nie mow ląt i 1,9 ppm w żyw no -

ści dla po pu la cji do ro słej. Po mi -

mo te go, że nie wy ka za no bez po -

śred nio wy stę po wa nia śla do wych 

ilo ści gli fo sa tu w mię sie lub w mle -

ku, to nie ule ga wąt pli wo ści, że 

by ło by do brze, aby jak naj szyb -

ciej za ka zać w Pol sce sto so wa nia 

tej sub stan cji (https://pubs.acs. 

org/doi/10.1021/acs.jafc.9b07819).  

     In ten syw ny tucz trzo dy chlew -

nej mu si za tem zmie rzyć się z kil -

ko ma pro ble ma mi, któ re nie po -

zo sta ją bez wpły wu na spa dek 

do cho do wo ści pro duk cji. Je śli jej 

efek tyw ność mie rzy my wiel ko ścią 

śla du wę glo we go, to im port soi 

z Ame ry ki Po łu dnio wej istot nie ten 

ślad po więk sza. Ślad wę glo wy to 

tak że kosz ty i trans port na wo zów, 

utrzy ma nie od po wied nie go mi kro -

kli ma tu w chlew ni, trans port tucz -

ni ków, dba łość o do bro stan zwie -

rząt. Nie moż na wzro stu tych kosz -

tów w ca ło ści prze rzu cać na kon -

su men tów. Pew ne re zer wy moż na 

zna leźć w or ga ni za cji pro duk cji, 

wy ko rzy sta niu od pa dów z pro duk -

cji zwie rzę cej, w tym gno jo wi cy, do 

pro duk cji ener gii z bio ga zu i na -

wo zu z po fer men ta cyj ne go od pa -

du. Do dat ko wy do chód z pro duk -

cji ener gii i or ga nicz ne go na wo zu 

z pew no ścią wpły nął by wzrost 

dochodowości gospodarstwa. 
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Tak zor ga ni zo wa na du ża fer ma 

tu czu trzo dy chlew nej ro bi też lep -

sze wra że nie na kon su men tach, 

w po rów na niu z tu czar nia mi roz -

le wa ją cy mi gno jo wi cę na po lach, 

wcze śniej gro ma dząc ją w cuch -

ną cych la gu nach.  

BIOGAZOWNIE SZANSĄ 
NA ZMNIEJSZENIE EMISJI 
CO2 I KOSZTÓW ENERGII 

Bio ga zow nie są już spraw dzo nym 

i bar dzo roz po wszech nio nym źró -

dłem pro duk cji ener gii w wie lu 

kra jach świa ta. Zysk z jej sprze -

da ży re kom pen su je ho dow cy se -

zo no we spad ki cen sku pu żyw ca 

wie przo we go. W wa run kach pol -

skich na le ża ło by so bie po sta wić 

py ta nie, ja ka bę dzie stra te gia roz -

wo ju tej for my pro duk cji ener gii? 

Czy lep szy był by kre dyt ban ko wy 

pod gwa ran to wa ny na przy kład 

20 let ni wy kup ener gii po usta lo -

nych ce nach dla OZE, czy du ża 

do ta cja z NFOŚ lub z in nych źró -

deł? Przy wo łu jąc przy kład wło ski, 

w pro duk cji bio ga zu Wło chy zaj -

mu ją 4 miej sce za Niem ca mi, Chi -

na mi i USA, z 2200 dzia ła ją cy mi 

in sta la cja mi, z cze go 1730 w sek -

to rze rol nym, a 470 w sek to rze 

bio od pa dów/osa dów, z 1450 MW 

za in sta lo wa nej mo cy (1000 MW 

w sek to rze rol nym). Wło si roz wi -

ja ją rów nież pro duk cję bio me ta -

nu, któ ry pro du ko wa ny jest w oko -

ło 30 in sta la cjach o łącz nej pro -

duk cji 284 Mm3/rok. 

     Sza cu je się, że po ten cjał roz -

wo jo wy łań cu cha do staw bio ga -

zu i bio me ta nu jest du ży i wy no si 

oko ło 8-10 Gm3/rok, co od po wia -

da 11-13% obec ne go zu ży cia ga zu 

we Wło szech i jest wyż szy niż 

bie żą ca pro duk cja kra jo wa. Je śli 

po rów nać stan po gło wia trzo dy 

chlew nej w Pol sce i we Wło szech 

to w na szym kra ju ma my oko ło 

11 mln sztuk, a Wło si cho wa ją oko -

ło 8,5 mln sztuk. Wy ni ka z te go, 

że Pol ska ma du żo więk szy po -

ten cjał do pro duk cji bio ga zu i bio -

me ta nu niż Wło si. W Eu ro pie dzia -

ła już po nad 18 700 bio ga zow ni 

o rocz nej pro duk cji oko ło 15 mi -

liar dów m3 ekwi wa len tu CH4 

i 159 TWh wy pro du ko wa nej ener -

gii oraz 880 in sta la cji do pro duk -

cji bio me ta nu o rocz nej pro duk cji 

oko ło 3 mi liar dów m3 CH4 i oko ło 

32 TWh ener gii (za Eu ro pe an Bio -

gas As so cia tion -EBA, Sta ti sti cal 

Re port 2021). Sza cu je się, że pro -

duk cja bio ga zu i bio me ta nu w ro -

ku 2030 mo że wy nieść oko ło 

42 mld m3, co od po wia da 467 TWh 

ener gii. Cał ko wi ty po ten cjał pro -

duk cji bio me ta nu w Eu ro pie oce -

nia się na 125 mi liar dów m3 lub 
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1326 TWh ener gii, co od po wia -

da 166 GW mo cy. Nie jest to 

bez zna cze nia w sy tu acji wy so -

kich cen ener gii i na ło że nia em -

bar ga na im port su row ców ener -

ge tycz nych z Ro sji. Tym cza sem 

w Pol sce jest czyn nych je dy nie 

117 bio ga zow ni. We dług da nych 

Kra jo we go Ośrod ka Wspar cia 

Rol nic twa moc za in sta lo wa na 

w nich ener gii elek trycz nej wy -

no si 138 419 MW, a de kla ro wa -

na rocz na wy daj ność pro duk cji 

bio ga zu się ga 563 163 631 m3 

(https://www. kowr.gov.pl/od na -

wial ne -zro dla -ener gii/bio gaz -rol -

ni czy/wy twor cy -bio ga zu -rol ni cze -

go/re jestr -wy twor cow -bio ga zu -

-rol ni cze go). Jest to jed nak sta -

now czo za ma ły po ten cjał w po -

rów na niu z in ny mi kra ja mi UE. 

Obec nie moż na uzy skać do fi -

nan so wa nie do 2,5 mln zło tych 

na bu do wę bio ga zow ni, któ re 

za le ży od wiel ko ści in sta la cji. Dla 

ma łej bio ga zow ni o mo cy od 10 

do 50 kW rol nik mo że uzy skać 

do fi nan so wa nie bez zwrot ne 

w wy so ko ści 20% kosz tów kwa -

li fi ko wa nych in we sty cji lub zwrot -

ną, ni sko opro cen to wa ną, po -

życz kę na mak sy mal nie 10 lat. 

Sza cun ko we kosz ty więk szych 

bio ga zow ni o mo cy 250 kW wy -

no szą ok. 4 mln zł, a in sta la cji 

o mo cy 500 kW 6-8 mln zł. 

Koszt 1 MW ener gii w bio ga -

zow ni sza cu je się na 15-16 mln 

zło tych, a ce na re fe ren cyj na za 

1 MWh ener gii wy no si 760 zło -

tych i jest naj wyż sza w po rów -

na niu z ce na mi re fe ren cyj ny mi 

ener gii wy pro du ko wa nej w po -

zo sta łych OZE. 

     Wzrost zna cze nia od cho dów 

zwie rzę cych, po zo sta ło ści rol ni -

czych i rol no -prze my sło wych 

pro duk tów ubocz nych wią że się 

nie tyl ko z obec nym kry zy sem 

ener ge tycz nym, ale przede 

wszyst kim ze wzro stem cen na -

wo zów sztucz nych i środ ków 

ochro ny ro ślin, któ rych pro duk -

cja przy czy nia się do emi sji ga -

zów cie plar nia nych do at mos fe -

ry. Dla te go co raz więk szą uwa -

gę zwra ca się na sto so wa nie 

po plo nów i pło do zmia nu, któ re 

przy czy nia ją się do wią za nia wę -

gla w gle bie, a ro śli ny bo bo wa -

te mo gą zwięk szyć za so by azo -

tu do 90-100 kg/ha w za leż no -

ści od ich udzia łu w ru ni łą ko -

wej lub upra wach pa szo wych. 

Re duk cja zu ży cia na wo zów 

sztucz nych i opty ma li za cja re -

cy klin gu skład ni ków po kar mo -

wych po cho dzą cych z róż nych 

źró deł oraz wpro wa dza nie za -

awan so wa nych tech nik rol ni -

czych ta kich jak rol nic two pre -

cy zyj ne, płyt ka or ka czy upra wa 

pa so wa, na le żą obec nie do prio -

ry te tów Wspól nej Po li ty ki Rol -

nej. Czy się to nam po do ba czy 

nie, nie ma my du że go wy bo ru 

i mu si my co raz oszczęd niej go -

spo da ro wać za so ba mi Zie mi.  

     Pro duk cja bio me ta nu jest waż -

na w pro ce sie de kar bo ni za cji 

go spo dar ki eu ro pej skiej i trans -

for ma cji ener ge tycz nej. Pro ces 

fer men ta cji bez tle no wej zmniej -

sza emi sję ga zów cie plar nia nych 

i re du ku je za pa chy po cho dzą ce 

z od cho dów zwie rzę cych i in -

nych or ga nicz nych od pa dów. Do -

stęp ne są rów nież róż ne tech ni -

ki re duk cji emi sji amo nia ku. Od -

pad po fer men ta cyj ny jest bar -

dzo do brym na wo zem or ga nicz -

nym, któ ry z po wo dze niem mo -

że za stą pić co raz droż sze na -

wo zy che micz ne. Pro duk cja bio -

ga zu lub w czy stej for mie bio -

me ta nu, a w nie da le kiej przy -

szło ści zie lo ne go wo do ru jest 

waż nym wspar ciem dla sek to ra 
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rol ne go w eko lo gicz nej trans for -

ma cji kra jów eu ro pej skich. 

CZY ZIELONA 
TRANSFORMACJA 
ROLNICTWA JEST 
MOŻLIWA W POLSCE? 

W Pol sce, w po rów na niu z in ny mi 

kra ja mi UE, tyl ko mó wi my o zie lo -

nej trans for ma cji rol nic twa, za kła -

da jąc że je dy nie 3% użyt ków rol -

nych bę dzie cer ty fi ko wa nych eko -

lo gicz nie. Jest to zde cy do wa nie 

za ma ło w po rów na niu z ce lem 

Zie lo ne go Ła du, któ ry am bit nie za -

ło żył, że 20% użyt ków rol nych bę -

dzie cer ty fi ko wa nych eko lo gicz nie 

do 2030 ro ku. Wy ni ka to przede 

wszyst kim z obaw spo łe czeństw 

kra jów eu ro pej skich przed nad -

mier ną che mi za cją rol nic twa i tym 

sa mym za nie czysz cze niem śro do -

wi ska. Lu dzie osią gnę li przy zwo -

ity po ziom ży cia ma te rial ne go i po -

sta no wi li te raz ra cjo nal nie się od -

ży wiać, zwra ca jąc uwa gę na po -

cho dze nie żyw no ści i jej skład. 

W tym przy pad ku miesz czu chy ma -

ją wię cej do po wie dze nia, niż rol -

ni cy, któ rzy sta no wią je dy nie 2-4% 

za trud nio nych w go spo dar kach po -

szcze gól nych kra jów UE. W Pol -

sce rów nież co raz mniej lu dzi za -

wo do wo pa ra się rol nic twem. Uby -

wa go spo darstw rol nych, a licz ba 

za trud nio nych na prze strze ni ostat -

nich lat zmniej szy ła się z 22% w ro -

ku 1995 do 9% w 2021 ro ku. 

CZEGO PRAGNIE 
KONSUMENT W POLSCE? 

Po wra ca jąc kon su menc kich pre -

fe ren cji oka za ło się, że 74% pro -

cent miesz kań ców Unii Eu ro pej -

skiej re gu lar nie spo ży wa mię so, 

z cze go naj więk szą gru pę sta no -

wią ci, któ rzy spo ży wa ją po sił ki 

mię sne 2-3 ra zy w ty go dniu. Pol -

ska na le ży do państw, w któ rych 

spo ży cie mię sa wie przo we go na 

gło wę miesz kań ca prze kra cza 50 

kg/rok, przy śred niej spo ży cia w UE 

wy no szą cej 33 kg/rok. Po la cy kon -
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su mu ją 11% wie przo wi ny wy pro -

du ko wa nej w Eu ro pie. Z pro wa -

dzo nych ba dań pre fe ren cji kon -

su menc kich wy ni ka, że Eu ro pej -

czy cy naj chęt niej za opa tru ją się 

w mię so wie przo we na lo kal nych 

tar go wi skach lub w skle pach mię -

snych. Waż ny jest dla nich kon -

takt ze sprze da ją cym oraz miej -

sce po cho dze nia mię sa. Du żym 

za in te re so wa niem cie szy się też 

wie przo wi na eko lo gicz na. Kon su -

men tów in te re su ją rów nież wszel -

kie pro gra my po pra wia ją ce ja kość 

mię sa, jak i te zwią za ne po pra wą 

do bro sta nu zwie rząt i re duk cją 

wiel ko ści śla du wę glo we go. Ty -

po wy miesz czuch chce za tem ku -

pić mię so po cho dzą ce od zdro -

wych zwie rząt, ma ją cych do stęp 

do wy bie gu i ła twe w ob rób ce ku -

chen nej.  

     W prze pro wa dzo nych ba da -

niach kon su menc kich 60% pro -

cent an kie to wa nych de kla ro wa ło 

spo ży wa nie tej sa mej ilo ści mię sa 

w przy szło ści, pod czas gdy 25% 

za mie rza w przy szło ści ogra ni czyć 

je go kon sump cję. Naj więk sze gru -

py kon su menc kie de kla ru ją ce 

ogra ni cza nie spo ży cie wie przo wi -

ny ży ją w Au strii i Wło szech (40-

50%), czy li nie mal po ło wa miesz -

kań ców tych kra jów. Głów nym po -

wo dom zmia ny pre fe ren cji kon su -

menc kich by ły wzglę dy zdro wot -

ne (po zo sta łość che micz nych środ -

ków ochro ny ro ślin i an ty bio ty -

ków) oraz spo łecz ne. Zwra ca no 

tu taj głów nie uwa gę na spra wy 

etycz ne zwią za ne ze spo ży wa -

niem mię sa (30%). Co raz czę ściej 

zda rza ją się przy pad ki, że w gro -

nie bliż szych lub dal szych zna jo -

mych spo ży wa ją cy mię so by wa ją 

osa mot nie ni w swo ich pre fe ren -

cjach ku li nar nych.  

     Wzrost kosz tów pro duk cji wie -

przo wi ny, a wraz z nim ro sną ce 

ce ny mię sa i je go prze two rów 

w skle pach, sku tecz nie chło dzą 

wiel kość spo ży cia wy ro bów mię -

snych. Dla te go ich pro du cen ci po -

win ni zwró cić więk szą uwa gę na 

pre fe ren cje kon su menc kie. Słu -

żyć te mu ma mię dzy in ny mi ety -

kie to wa nie wy ro bów, na któ rych 

okre śla się kraj po cho dze nia, me -

to dę i wa run ki tu czu oraz wiel -

kość śla du wę glo we go. Du że zna -

cze nie ma też iden ty fi ka cja geo -

gra ficz na pro duk tu i je go na zwy 

wy ni ka ją cej z tra dy cji wy twa rza -

nia. Do ta kich wy ro bów na le żą 

mię dzy in ny mi: szyn ka szwar -

cwaldz ka (Niem cy), kieł ba sa li siec -

ka (Pol ska), pro sciut to di San Da -

nie le (Wło chy) czy bo czek ty rol ski 

(Au stria). W Unii Eu ro pej skiej za -

re je stro wa no do tych czas 181 pro -

duk tów zi den ty fi ko wa nych geo -

gra ficz nie. Ta ka re je stra cja unie -

moż li wia in ny mi pro du cen tom sto -

so wa nia za strze żo nej geo gra ficz -

nie na zwy i re cep tu ry w swo ich 

wy ro bach. War tość sprze da ży wy -

ro bów z za strze żo ną geo gra ficz -

nie na zwą wy no si w UE 4 mld €. 

Naj wię cej geo gra ficz nych nazw 

wy ro bów z mię sa wie przo we go 

za re je stro wa ły Wło chy i Por tu ga -

lia, po 41 oraz Niem cy i Fran cja, 

po 18. Naj mniej ak tyw na w tym 

dzia ła niu i ochro nie wła sne go ryn -

ku jest Pol ska, któ ra za re je stro -

wa ła tyl ko 4 pro duk ty re gio nal ne. 

Wy ni ka to głów nie z nie do sza co -

wa nia zna cze nia re je stra cji lo kal -

nie wy twa rza ne go pro duk tu oraz, 

co bar dziej praw do po dob ne, bra -

ku moż li wo ści zwięk sze nia ska li 

pro duk cji i pro mo cji na ryn ku eu -

ro pej skim. ☐
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P
ro duk cja trzo dy chlew nej 

sku pia się głów nie w Niem -

czech, Hisz pa ni oraz Fran -

cji, któ re to pań stwa re pre zen tu ją 

oko ło po ło wę cał ko wi tej pro duk -

cji w Unii Eu ro pej skiej. Znacz na 

licz ba świń utrzy my wa na jest w sys -

te mach przy do mo wych w ce lu za -

spo ko je nia po trzeb ro dzi ny i lo -

kal ne go ryn ku na wie przo wi nę. 

Głów ny ob szar pro duk cji trzo dy 

chlew nej w Unii Eu ro pej skiej roz -

cią ga się od Nie miec po Bel gię. 

In ne re gio ny gdzie kon cen tru je 

się pro duk cja trzo dy chlew nej to 

Ka ta lo nia i Mur cja (Hisz pa nia), Lom -

bar dia (Wło chy), Bre ta nia (Fran -

cja) oraz nie któ re re gio ny środ ko -

wej Pol ski i pół noc nej Chor wa cji. 

Drob ni pro du cen ci trzo dy chlew -

nej znaj du ją się głów nie w Eu ro -

pie Wschod niej, gdzie ma łe jed -

nost ki utrzy mu ją ce 3,8% świń sta -

no wią 73,3% ferm trzo dy chlew -

nej w UE. Po wy stą pie niu epi de -

mii afry kań skie go po mo ru świń 

(ASF) we wschod nich kra jach UE 

od 2014 ro ku sek tor trzo dy chlew -

nej znacz nie się zmie nił, zmniej -

sza jąc licz bę ma łych go spo darstw 

trzo do wych. 

     Daw niej świ nie utrzy my wa no 

w nie du żych gru pach i by ły one 

ści śle zwią za ne z go spo dar stwem. 

Ce nio no je ja ko źró dło mię sa 

i tłusz czu ze wzglę du na ich zdol -

ność do prze kształ ca nia nie ja dal -

nej żyw no ści w mię so i czę sto by -

ły kar mio ne od pa da mi spo żyw -

czy mi z go spo darstw do mo wych. 

Więk szość świń jest wy ko rzy sty -

wa na ja ko po karm dla lu dzi, ale 

do star cza rów nież skó ry, tłuszczu 

i in nych ma te ria łów do   użyt ku ja -

ko odzież, skład ni ki prze two rzo -

nej żyw no ści, ko sme ty ki i jest rów -

nież wy ko rzy sty wa na ja ko mo del 

bio me dycz ny. Od cza su uprze my -

sło wie nia pro duk cji trzo dy chlew -
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nej pod ko niec XX wie ku, fer my 

trzo dy chlew nej w UE ule gły znacz -

nej kon so li da cji. Ho dow le trzo dy 

chlew nej sta ły się więk sze, ale 

mniej licz ne, a pro duk cja wie przo -

wi ny prze su nę ła się na sys tem in -

ten syw ne go cho wu w po miesz -

cze niach, ze wzglę du na je go po -

ten cjał do ho dow li du żej licz by 

świń w bar dzo opła cal ny spo sób. 

Chów trzo dy chlew nej cha rak te -

ry zu je się trze ma róż ny mi sys te -

ma mi pro duk cji: uprze my sło wio -

nym sys te mem ho dow li trzo dy 

chlew nej na du żą ska lę z ro sną cą 

in te gra cją pio no wą, tra dy cyj nym 

sys te mem pro duk cji na ma łą ska -

lę, czę sto spo ty ka nym w go spo -

dar stwach do mo wych i sys te mem 

ze wnętrz nym, któ ry jest tra dy cyj -

nym spo so bem ho dow li lo kal nych 

ra sy świń, pier wot nie prak ty ko wa -

ne na ob sza rze Eu ro py Po łu dnio -

wej. W więk szo ści kra jów współ -

ist nie ją róż ne sys te my pro duk cji 

trzo dy chlew nej, od naj prost sze -

go sys te mu przy mi ni mal nych na -

kła dach in we sty cyj nych, po du że 

przed się bior stwa zo rien to wa ne na 

ry nek. Ho dow la przy do mo wa po -

zo sta je pod sta wo wym tra dy cyj -

nym sys te mem cho wu trzo dy 

chlew nej i naj bar dziej roz po -

wszech nio ną w kra jach roz wi ja ją -

cych się. Pro duk cja przy do mo wa 

za opa tru je głów nie lud ność wiej -

ską, na to miast go spo dar stwa in -

ten syw ne sku pia ją się na za spo -

ko je niu po trzeb ob sza rów miej -

skich, ryn ku eks por to we go oraz 

prze twór stwa wie przo wi ny. Drob -

ni ho dow cy zwy kle ho du ją świ nie 

za rów no ze wzglę dów na wła sne 

po trze by, jak i han del. Wie przo wi -

na do star cza na jest na ryn ki lo -

kal ne i na bar dziej od le głe ryn ki 

miej skie po przez zło żo ny sys tem 

trans por tu i mar ke tin gu. Pro duk -

cja przy do mo wa jest sys te mem 

rol ni czym naj bar dziej do tknię tym 

pod czas ostat niej epi de mii ASF 

w Eu ro pie. 

     Pro duk cja trzo dy chlew nej w UE 

kon cen tru je się w wie lu kra jach, 

przy czym Da nia, Niem cy, Hisz pa -

nia, Fran cja, Ho lan dia i Pol ska po -

sia da ją po nad dwie trze cie eu ro -

pej skich pro duk cji trzo dy chlew -

nej. Na po zio mie re gio nal nym po -

nad po ło wa świń jest skon cen tro -

wa na w je de na stu re gio nach, z któ -

rych wszyst kie znaj du ją się w tych 

sze ściu kra jach. Oczy wi ście ro lę 

w tym ran kin gu od gry wa rów nież 

wiel kość kra jów i re gio nów. 

     Na wy kre sie 1 przed sta wio no 

po gło wie świń w 27 kra jach Unii 

Eu ro pej skiej w la tach 2019-2021. 

Z da nych za pre zen to wa nych na 

tym wy kre sie wy ni ka, że naj więk -

szym pro du cen tem trzo dy chlew -

nej w UE jest Hisz pa nia, na stęp -

nie Niem cy, Da nia, Fran cja, Ho -

lan dia, Pol ska, Wło chy i Bel gia. 

W ro ku 2021 w ośmiu wcze śniej 

wy mie nio nych kra jach by ło skon -

cen tro wa ne ok. 85% unij ne go po -

gło wia trzo dy chlew nej. Jak wy -

nik z wy li czeń, w po zo sta łych 19 

kra jach by ło za le d wie 15% po gło -

wia świń utrzy my wa ne go w Unii 

Eu ro pej skiej.  

     Ana li zu jąc po gło wie świń w ro -

ku 2021 w ośmiu naj więk szych 

kra jach na le ży za uwa żyć, że Hisz -

pa nia jest na dal wio dą cym pro du -

cen tem trzo dy chlew nej, któ ra 

utrzy mu je 24% po gło wia UE i z ro -

ku na rok zwięk sza tą prze wa gę. 

W Niem czech, gdzie skon cen tro -

wa ne jest 17% po gło wia świń, moż -

na za uwa żyć spa dek w 2021 ro -

ku. Złe wa run ki ryn ko we, na któ re 

wpływ ma obec ność afry kań skie -

go po mo ru świń w nie miec kim sta -

dzie dzi ków, ogra ni cza moż li wo -

ści eks por to we, a tym sa mym wpły -

wa na spa dek po gło wia świń. Do -

dat ko wo ist nie ją rów nież oba wy 

do ty czą ce dal sze go roz prze strze -

nia nia się tej cho ro by w Niem -

czech i zmian re gu la cyj nych. 
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Pesymizm co do per spek tyw nie -

miec kie go prze my słu trzo dy chlew -

nej wi dać rów nież w licz bie go -

spo darstw ho du ją cych trzo dę 

chlew ną, któ rych uby wa każ de go 

ro ku. Da nia i Fran cja w 2021 ro ku 

utrzy my wa ły w swo ich kra jach po 

9% po pu la cji świń. W ko le jnych 

kra jach ta licz ba zwie rząt jest co -

raz mniej sza i wy no si ła od po wied -

nio: Ho lan dia – 8%, Pol ska – 7%, 

Wło chy – 6% oraz Bel gia za le d -

wie 4% unij ne go po gło wia. W 2021 

w po rów na niu do ro ku 2020 po -

pu la cja świń w UE zmniej szy ła się 

o 3%, ja ko przy czy ny moż na wy -

mie nić zmia ny w prze pi sach śro -

do wi sko wych w Ho lan dii, zmia ny 

praw ne w Niem czech i sze rzą ce -

go się ASF oraz re duk cji po gło -

wia w in nych kra jach za spra wą 

wi ru sa ASF i in nych czyn ni ków 

glo bal nych.  

      Wy kres 2 pre zen tu je da ne od -

no śnie ilo ści utrzy my wa nych loch 

w kra jach Unii Eu ro pej skiej. 

Na prze strze ni trzech ana li zo wa -

nych la ta po gło wie loch w UE spa -

dło z 11 328 tys. sztuk w 2019 ro -

ku do 10  852 tys. sztuk w 2021, 

jest to spa dek o 4%. Da ne na wy -

kre sie od zwier cie dla ją te zmia ny. 

Ana li zu jąc da ne dla ośmiu naj -

więk szych pro du cen tów trzo dy 

chlew nej w UE (Hisz pa nia, Niem -

cy, Da nia, Fran cja, Ho lan dia, Pol -

ska, Wło chy i Bel gia), tyl ko w przy -

pad ku Hisz pa ni jest za uwa żal ny 

wzrost utrzy my wa nych loch. Po -

zo sta łe sie dem kra jów w po rów -

na niu do ro ku 2020 od no to wa ły 

zmniej sze nie ilo ści loch.  

     Naj wię cej loch w 2021 ro ku 

utrzy my wa no w Hisz pa nii i jest to 

25% unij ne go po gło wia tej gru py 

tech no lo gicz nej. W po zo sta łych 

kra jach udział ten przed sta wia się 

na stę pu ją co: Niem cy – 14%, Da -

nia – 11%, Fran cja – 9%, Ho lan dia 

– 8%, Pol ska – 6%, Wło chy – 5% 

i Bel gia – 4%. Naj więk szą re duk -

cję po pu la cji loch ob ser wu je się 

w Niem czech. Przy czy na mi po da -

wa ny mi przez Izby Rol ni czej Dol -

nej Sak so nii by ły w ana li zo wa -

nych la tach ro sną ce kosz ty pa -

szy, ga zu i ener gii. Stwier dzo no 
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rów nież, że ro sną ce ce ny ga zu 

ziem ne go na ryn ku eu ro pej skim 

do tkną w głów nej mie rze ho dow -

ców loch. Osza co wa no, że tym 

sa mym kosz ty pro duk cji wzro sną 

o 8 do 10 eu ro na pro się. Do dat -

ko wo ro sną ce ce ny pasz wy wie -

ra ją rów nież pre sję na rol ni ków, 

któ rzy ku pu ją pa szę za miast pro -

du ko wać ją we wła snym go spo -

dar stwie. Przy czy ny po da ne przez 

nie miec kie Izby Rol ni cze Dol nej 

Sak so nii ma ją tak że od zwier cie -

dle nie w in nych kra jach eu ro pej -

skich, za wy jąt kiem Hisz pa nii, 

gdzie ten trend jest od wrot ny.  

     Wy kres trze ci pre zen tu je li czeb -

ność pro siąt do 20 ki lo gra mów 

w kra jach Unii Eu ro pej skiej w la -

tach 2019-2021. Naj wię cej pro siąt 

o ma sie cia ła mniej szej niż 20 kg 

w ro ku 2021 by ło w Hisz pa ni, na -

stęp nie w Niem czech, Ho lan dii, 

Fran cji, Da nii, Pol sce, Bel gii i Wło -

szech. Wzrost pro duk cji w ana li -

zo wa nym okre sie ob ser wo wa no 

w Hisz pa nii, w po zo sta łych kra -

jach ob ser wo wa no spa dek li czeb -

no ści. Wy ni ka to ze zmniej sze nia 

po gło wia loch, któ re by ło oma -

wia ne przy po przed nim wy kre sie. 

W ana li zo wa nie gru pie 8 państw 

Pol ska i Niem cy to głów nie im -

por te rzy ży wych świń, a Da nia 

i Ho lan dia są pro du cen ta mi tych 

pro siąt. Hisz pa nia pro du ku je oraz 

utrzy mu je wy pro du ko wa ne pro -

się ta w swo im kra ju.  

     Wy kres 4 przed sta wia ilość tucz -

ni ków od 50 kg do ubo ju w kra -

jach UE w ana li zo wa nym okre sie 

cza su. Po now nie na pierw szym 

miej scu po zo sta je Hisz pa nia z 24% 

po gło wiem w Eu ro pie, ko lej ne 

miej sce przy pa dło dla Nie miec 

(19%). Po zo sta łe kra je ma ją mniej 

niż 10% po pu la cji tucz ni ków w swo -

ich kra jach. W na stęp nej ko lej no -

ści są Fran cja (9%), na stęp nie Wło -

chy i Pol ska (po 8% każ de 

z państw), Da nia i Ho lan dia po 6% 

i na koń cu Bel gia z 5% udzia łem 

tucz ni ków. Ana li zu jąc po gło wie 

tucz ni ków w ośmiu wy bra nych kra -

jach moż na za uwa żyć, że Da nia 

i Ho lan dia, to kra je któ re nie utrzy -

mu ją znacz ne go po gło wia tucz ni -

ków, po nie waż są wy spe cja li zo -

wa ni w pro duk cji pro siąt do tu -

czu. Tyl ko w Hisz pa nii od no to wa -

no wzrost po gło wia tucz ni ków, po -

zo sta łe wy bra ne kra je od no to wa -

ny spa dek po gło wia tucz ni ków.  

     Re asu mu jąc, li czeb ność po gło -

wia świń w Pol sce oraz in nych 

kra jach eu ro pej skich spa da, 

a zmniej sze nie po gło wia ob ser -

wo wa ne jest we wszyst kich gru -

pach tech no lo gicz nych. Przy kła -

dem kra ju w któ rym pro duk cja 

świń się roz wi ja i bę dzie się roz -

wi jać we dług pro gnoz w naj bliż -

szych kil ku lat jest Hisz pa nia. Mo -

der ni za cja i zmia ny sys te mu pro -

duk cji trzo dy chlew nej po zy tyw -

nie wpły nę ły na opła cal ność oraz 

wzrost po pu la cji świń w tym kra -

ju. In ne kra je eu ro pej skie nie ste -

ty w wy ni ku ne ga tyw nych czyn ni -

ków we wnętrz nych (kra jo wych 

i eu ro pej skich) oraz ze wnętrz nych 

(świa to wych) re du ku ją po pu la cje 

świń. Roz prze strze nia nie się afry -

kań skie go po mo ru świń, wzrost 

kosz tów pro duk cji (ener gia, pa -

sza, kosz ty we te ry na ryj ne) oraz 

uwa run ko wa nia praw ne i na cisk 

na ochro nę śro do wi ska wpły wa ją 

na pro duk cję trzo dy chlew nej 

w pań stwach UE. Do dat ko wo prze -

rwa ne łań cu chy do staw po pan -

de mii COVID-19 ma ją ne ga tyw ne 

od dzia ły wa nie na tą ga łęź prze -

my słu. Ro sną ca pro duk cja świń 

i wie przo wi ny w Chi nach ma ją du -

ży wpływ na ryn ki świa to we. Po -

pu la cja świń w Pol sce nie ste ty 

jest po dat na na te wszyst kie czyn -

ni ki i na dal ob ser wu je my re duk -

cje kra jo we go po gło wia trzo dy 

chlew nej. ☐
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O
so by pra cu ją ce przy ob -

słu dze świń są na ra żo -

ne na sze reg za gro żeń, 

wśród któ rych naj czę ściej wy mie -

nia się:  

czyn ni ki fi zycz ne, np. ha łas, ob -■

cią że nia sta tycz ne, za py le nia; 

che micz ne, np. ga zy draż nią ce, ■

tj. amo niak, siar ko wo dór;  

bio lo gicz ne, np. bak te rie, grzy -■

by, wi ru sy; 

er go no micz ne i psy cho spo łecz -■

ne, np. zwią za ne z or ga ni za cją 

pra cy w chlew ni i/lub go spo dar -

stwie. 

 

     Pod sta wo we wy tycz ne w od -

nie sie niu do za sad bhp ja kie na -

le ży za cho wać w ho dow li i cho -

wie trzo dy chlew nej za war to w Roz -

po rzą dze niu Mi ni stra Rol nic twa 

i Roz wo ju Wsi z dnia 4 sierp nia 

2017 r. w spra wie bez pie czeń stwa 

i hi gie ny pra cy wy ko ny wa nej przy 

ob słu dze zwie rząt go spo dar skich 

(Dz. U. z dnia 5 wrze śnia 2017 ro -

ku, poz. 1692).  

     W ro zu mie niu Roz po rzą dze nia 

ob słu ga świń obej mu je czyn no ści 

zwią za ne z ho dow lą lub cho wem, 

wy ko ny wa ne co dzien nie lub okre -

so wo, ta kie jak: kar mie nie, wy mia -

na ściół ki lub my cie pod ło ża, roz -

ród, asy sto wa nie przy za bie gach 

le kar sko -we te ry na ryj nych ( je śli ist -

nie je ta ka ko niecz ność), za bie gi 

pie lę gna cyj ne i ob rót oko ło ubo -

jo wy wraz z trans por tem. 

     Wie le in for ma cji za miesz czo -

nych w Roz po rzą dze niu do ty czy 

bu do wy oraz za go spo da ro wa nia 

po miesz czeń chlew ni, szcze gól -

nie w tych no wo bu do wa nych lub 

mo der ni zo wa nych.  

     Za pod sta wo wy ele ment bhp 

eli mi nu ją cy za gro że nia uzna je się 

utrzy my wa nie czy sto ści i po rząd -

ku w bu dyn ku. Wśród in nych nie 

mniej waż nych wy mie nia się: 

ko niecz ność za pew nie nia oświe -■

tle nia umoż li wia ją ce go bez piecz -

ne wy ko ny wa nie pra cy przy ob -

słu dze zwie rząt, do ty czy to: wnę -

trza bu dyn ków, koj ców, ko ry ta -

rzy, przejść, scho dów, stry chów; 

sto so wa nie roz wią zań tech nicz -■

nych uspraw nia ją cych pra cę przy 

usu wa niu od cho dów, ma ga zy -

no wa niu pasz i ży wie niu, w tym 

uła twia ją cych do stęp zwie rząt 

do wo dy; 
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za kaz umiesz cza nia pro gów ■

w drzwiach, przej ściach i cią -

gach ko mu ni ka cyj nych; 

drzwi po win ny otwie rać się na ■

ze wnątrz i po sia dać za bez pie -

cze nie przed sa mo czyn nym za -

my ka niem; 

za sto so wa nie po sadz ki an ty -■

po śli zgo wej w miej scach szcze -

gól nie na ra żo nych na obec -

ność wo dy lub od cho dów zwie -

rzę cych; 

na kaz za bez pie cze nia po kry wa -■

mi lub rusz tem stu dzie nek oraz 

ka na łów od pro wa dza ją cych ście -

ki, gno jów kę, gno jo wi cę; 

ko niecz ność wy po sa że nia scho -■

dów w po rę cze, za bez pie cze -

nia otwo rów w stro pach i ścia -

nach słu żą cych np. do zrzu ca -

nia sło my, po przez umiesz cze -

nie ba lu strad na któ re skła da ją 

się po rę cze ochron ne umiesz -

czo ne na wy so ko ści co naj mniej 

1,1 m, kra węż ni ki o wy so ko ści 

co naj mniej 0,15 m, li stwa unie -

moż li wia ją cą wy pad nię cie za -

mon to wa na mię dzy po rę czą 

a kra węż ni kiem; 

za bez pie cze nie sil ni ków elek -■

trycz nych, np. w pa szar ni, po -

przez ich od po wied nie obu do -

wa nie unie moż li wia ją ce bez po -

śred ni kon takt czło wie ka z ele -

men ta mi nie bez piecz ny mi oraz 

ogra ni cza ją ce ne ga tyw ny wpływ 

czyn ni ków ze wnętrz nych na ich 

me cha nizm; 

kon struk cja koj ców: ■

dla każ dej z grup pro duk cyj -–

nych po win na umoż li wiać za -

da wa nie pa szy bez ko niecz -

no ści wcho dze nia do koj ca; 

dla loch kar mią cych po win na –

uwzględ niać od gro dze nie pro -

siąt od lo chy, tak aby nie by ło 

ko niecz no ści wcho dze nia do 

czę ści koj ca prze zna czo ne go 

dla lo chy;  

po win na po zwa lać na na tych -–

mia sto we opusz cze nie koj ca 

przez oso by wy ko nu ją ce pra -

ce w przy pad ku za gro że nia 

ze stro ny zwie rząt.  

 

     Waż ne wy tycz ne za war te w Roz -

po rzą dze niu od no szą się do bez -

pie czeń stwa ob słu gi świń, pod -

czas któ rej za nie do pusz czal ne 

uzna je się: 

wy ko ny wa nie pra cy po spo ży -■

ciu al ko ho lu, środ ków odu rza -

ją cych lub środ ków psy cho tro -

po wych; 

pa le nie ty to niu;  ■

spo ży wa nie po sił ków.  ■

 

     Pra ce przy zwie rzę tach na le ży 

wy ko ny wać w spo sób spo koj ny, 

bez nie po trzeb nej agre sji wo bec 

nich. Szcze gól ną ostroż ność za -

le ca się za cho wać przy ob słu dze 

tzw. zwie rząt nie bez piecz nych, za 

któ re w przy pad ku świń uzna je 

się knu ry i lo chy. Osob ni ki te po -

win ny być ob słu gi wa ne w mia rę 

moż li wo ści przez te sa me oso by, 

co po zwa la na na wią za nie kon -

tak tu czło wiek -zwie rzę, a tym sa -

mym ogra ni cza agre syw ne za cho -

wa nia świń wy ni ka ją ce z ich nie -

po ko ju. W przy pad ku ko niecz no -

ści wy pro wa dze nia knu rów lub 

loch z miej sca, w któ rym one prze -

by wa ją, za le ca się wy ko rzy sta nie 

klat ki na kół kach. Wy ni ka to z fak -

tu, że wo bec zwie rząt na wet 

o stwier dzo nym ła god nym be ha -

wio rze na le ży kie ro wać się za sa -

dą ogra ni czo ne go za ufa nia. 

     Ko lej ne nie zbęd ne ele men ty 

za cho wa nia bhp w po miesz cze -

niach in wen tar skich dla trzo dy 

chlew nej to:  

wy zna cze nie od po wied nie go, ■

od se pa ro wa ne go miej sca do 

prze cho wy wa nia ma szyn, urzą -

dzeń, na rzę dzi, pod ręcz nej ap -

tecz ki w wi docz nym i ozna ko -

wa nym miej scu oraz środ ków 

ochro ny in dy wi du al nej (odzież, 

na kry cie gło wy, rę ka wi ce, obu -

wie, oku la ry ochron ne) chro nią -

cych przed za gro że nia mi ze 

stro ny ob słu gi wa nych zwie rząt, 

nie bez piecz ny mi czyn ni ka mi bio -

lo gicz ny mi, fi zycz ny mi i che -

micz ny mi; 

mon taż mat de zyn fek cyj nych ■

przed każ dym wej ściem do 

chlew ni oraz sta łe uzu peł nia nie 

środ ka de zyn fek cyj ne go; 

za pew nie nie do stę pu do umy -■

wal ki oraz za bez pie cze nie środ -

ków hi gie ny oso bi stej, w tym 

środ ków do de zyn fek cji rąk; 

wy dzie le nie po miesz cze nia do ■

spo ży wa nia po sił ków, z moż li -

wo ścią uprzed nie go umy cia rąk 

i twa rzy. 

 

     Oprócz wy tycz nych za war tych 

w Roz po rzą dze niu na le ży zwró cić 

uwa gę na sze reg in nych za le ceń, 

któ re sta no wią pod sta wę w przy -

pad ku kon tro li bhp w pro duk cji 

świń. We dług Cen tral ne go In sty -

tu tu Ochro ny Pra cy – Pań stwo we -

go In sty tu tu Ba daw cze go są to 

mię dzy in ny mi: 

bie żą ca na pra wa uszko dzo nej ■

po sadz ki oraz usu wa nie ze 

ścian, pod łóg i su fi tów po ten -

cjal nie nie bez piecz nych, wy sta -

ją cych przed mio tów jak gwoź -

dzie, dru ty itp.; 

za kaz usta wia nia w przej ściach ■

i cią gach ko mu ni ka cyj nych zbęd -

nych na rzę dzi, przed mio tów itp.; 

re gu lar ne prze glą dy in sta la cji ■

elek trycz nej do ko ny wa ne wy łącz -

nie przez oso by upraw nio ne; 

wła ści wa ochro na prze ciw po ża -■

ro wa, w tym: za kaz uży wa nia w bu -

dyn kach in wen tar skich, ma ga zy -

nach itp. otwar te go ognia oraz 

pa le nia pa pie ro sów, składowanie 
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ma te ria łów ła two pal nych w od -

dziel nym bu dyn ku, od po wied nio 

roz mie szo ny i ozna ko wa ny pod -

ręcz ny sprzęt ga śni czy, prze szko -

lo ny per so nel umie ją cy go sto -

so wać, moż li wość szyb kie go re -

ago wa nia na wy pa dek za gro że -

nia po ża ro we go (te le fon, sy re na 

alar mo wa itd.); 

za cho wa nie w bu dyn kach in -■

wen tar skich opty mal nej tem pe -

ra tu ry i wil got no ści oraz spraw -

nie dzia ła ją cej wen ty la cji; 

za cho wa nie swo bod ne go do -■

stę pu do wo dy i pa szy dla 

świń w utrzy ma niu gru po wym 

z uwzględ nie niem ak tu al nej ob -

sa dy koj ca, tak aby za po biec 

tło cze niu się zwie rząt; 

wła ści wie wy ko ny wa ny ob rót ■

oko ło ubo jo wy, w tym za sto so -

wa nie tra sy prze pę du wy ty czo -

nej i ogra ni czo nej sta ły mi lub 

pro wi zo rycz ny mi za gro dze nia -

mi, wy ko rzy sta nie sta bil nej ram -

py z ba rier ka mi i an ty po śli zgo -

wą pod ło gą przy za ła dun ku i roz -

ła dun ku świń; 

my cie i de zyn fek cja koj ców dla ■

trzo dy chlew nej zgod nie z za sa -

dą „ca łe po miesz cze nie peł ne 

– ca łe po miesz cze nie pu ste”; 

sta ła de zyn sek cja i de ra ty za cja ■

bu dyn ków in wen tar skich oraz 

po moc ni czych np. pa szar ni, ma -

ga zy nów itp.; 

za bez pie cze nie środ ków do ■

de zyn fek cji, de zyn sek cji i de -

ra ty za cji po przez umiesz cze -

nie ich w od ręb nych, za my ka -

nych szaf kach; 

umiesz cza nie cho rych świń ■

w izo lat kach oraz nie zwłocz ne 

prze ka za nie pa dłych sztuk do 

za kła du uty li za cyj ne go; 
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Tab. 1. Wybrane zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne pracowników 
przy obsłudze trzody chlewnej

Zagrożenie Źródło zagrożenia Możliwe skutki zagrożenia Środki ochrony przed zagrożeniem

FIZYCZNE

Upadek na tym 
samym poziomie, 
poślizgnięcie, 
potknięcie

Śliskie i nierówne 
powierzchnie

Stłuczenia, zwichnięcia 
kończyn, złamania kości, 
urazy głowy

Dbałość o stan posadzek, odpowiednie obuwie 
robocze, oznakowanie różnic w poziomach 
przejść

Upadek na niższy 
poziom

Strych, podest, schody, 
drabina

Stłuczenia, zwichnięcia 
kończyn, złamania kości, 
urazy głowy, śmierć

Balustrady, poręcze, stabilne podłoże dla 
drabin, stabilne drabiny, oznakowanie różnic 
w poziomach

Pochwycenie przez 
ruchome elementy

Obracające się części 
maszyn i silników, 
elementy napędów, 
przenośniki

Złamania i zmiażdżenia 
kończyn, szczególnie rąk, 
śmierć

Osłony ruchomych części, naprawy i obsługa 
przy wyłączonym napędzie, odpowiednio 
dobrana odzież robocza przylegająca do ciała

Obciążenie statyczne 
i dynamiczne

Wymuszona pozycja 
ciała, schylanie się, 
wykonywanie 
powtarzalnych czynności

Bóle mięśni, stawów,
kręgosłupa, zmiany 
zwyrodnieniowe układu 
kostnego

Przerwy w pracy, zmiana pozycji przy pracy, 
bezpieczne metody podnoszenia 
i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych 
ładunków

Zapylenie Pasza, ściółka
Podrażnienie dróg 
oddechowych, zaprószenie 
oczu

Środki ochrony indywidualnej w postaci masek 
ochronnych i okularów

Ugryzienia, 
przygniecenia przez 
świnie.

Wykonywanie czynności 
związanych z obsługą 
zwierząt.

Zasinienia, rany, urazy, 
złamania.

Środki ochrony indywidualnej (rękawice, 
kombinezon), właściwe podejście do zwierząt 
w zależności od grupy technologicznej

CHEMICZNE

Substancje 
i preparaty 
chemiczne, gazy

Środki do dezynfekcji, 
dezynsekcji, deratyzacji, 
oleje, smary, amoniak, 
siarkowodór, spaliny

Alergie i odczyny skórne, 
podrażnienie, obrzęk dróg 
oddechowych, zatrucia 
pokarmowe

Przestrzeganie zasady bezpiecznego 
stosowania zgodnie z instrukcją dla substancji 
niebezpiecznych, środki ochrony indywidualnej 
(okulary i maski ochronne, rękawice), sprawnie 
działająca wentylacja w pomieszczeniach

BIOLOGICZNE

Pochodzenia 
zwierzęcego lub 
roślinnego

Pasożyty, wirusy, 
bakterie, grzyby, 
pierwotniaki, alergeny, 
toksyny

Alergie skórne, zapalenia 
skóry, choroby układu 
oddechowego, możliwość 
zakażeń miejscowych lub 
ogólnych w wyniku 
kontaktu otwartych ran 
z materiałem zakaźnym

Środki ochrony indywidualnej (okulary i maski 
ochronne, rękawice), wysoki poziom higieny 
osobistej – prysznic i zmiana ubrania na 
robocze w chlewni, częsta dezynfekcja rąk, 
dezynfekcja obuwia przed wejściem do 
chlewni- maty dezynfekcyjne
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za bez pie cze nie (ogro dze nie) ■

otwar tych zbior ni ków na gno -

jo wi cę. 

 

     Aby spro stać tym wa ga nia nom 

na le ży po sia dać od po wied nią wie -

dzę, dla te go obo wiąz kiem osób 

pra cu ją cych przy zwie rzę tach jest 

od by cie szko le nia bhp wła ści we -

go dla zaj mo wa ne go przez nie 

sta no wi ska pra cy. Po zwa la to na 

zmniej sze nie lub wy eli mi no wa nie 

czyn ni ków ry zy ka róż ne go po cho -

dze nia.  

     W ta be li 1. przed sta wio no przy -

kła dy za gro żeń fi zycz nych, che -

micz nych i bio lo gicz nych, ich źró -

dła oraz ne ga tyw ne skut ki wraz 

z pro po no wa ny mi środ ka mi za po -

bie gaw czy mi.  

     Wy ko na nie i za pre zen to wa nie 

te go ty pu opra co wa nia oso bom 

za trud nio nym przy ob słu dze zwie -

rząt mo że znacz nie pod nieść ich 

świa do mość i uwraż li wić na za -

cho wa nie za sad bhp. 

     W chlew ni moż na prze pro wa -

dzić oce nę ry zy ka za wo do we go 

me to dą po da ną w pol skiej nor -

mie PN-N -18002. Ge ne ral nie skła -

da się ona z trzech eta pów: 

ob ser wa cja i ana li za po szcze -1.

gól nych czyn no ści zwią za nych 

z ho dow lą lub cho wem świń np. 

pro duk cja i za da wa nie pasz, 

usu wa nie od cho dów, czysz cze -

nie i de zyn fek cja itp.; 

okre śle nie czyn ni ków ry zy ka 2.

(czyn ni ki fi zycz ne, che micz ne, 

bio lo gicz ne), któ re ma ją lub mo -

gą mieć ne ga tyw ny wpływ na 

stan bez pie czeń stwa i zdro wia 

pra cow ni ka oraz sza co wa nie 

cięż ko ści ich na stępstw (skut -

ków), a tak że praw do po do bień -

stwo z ja kim na stęp stwa te mo -

gą wy stą pić w każ dej z wy ko -

ny wa nych czyn no ści (ta be la 2); 

okre śle nie czy okre ślo ne ry zy -3.

ko za wo do we jest zwią za ne 

z po twier dzo ny mi czyn ni ka mi 

fi zycz ny mi, che micz ny mi, bio lo -

gicz ny mi mo gą cy mi wy stą pić 

pod czas pra cy, war to ścio wa nie 

ry zy ka oraz stwier dze nie czy 

jest do pusz czal ne/nie do pusz -

czal ne (ta be la 3). 

 

     Przyj mu je się, że ry zy ko jest do -

pusz czal ne je dy nie wte dy, gdy zo -

sta ły za sto so wa ne od po wied nie 

środ ki chro nią ce pra cow ni ka przed 

od dzia ły wa niem ne ga tyw nych czyn -

ni ków ry zy ka. Prze ciw nie ry zy ko 

za wo do we okre śla się ja ko nie do -

pusz czal ne, co wy mu sza ko niecz -

ność za sto so wa nia do dat ko wych, 

od po wied nio sku tecz nych środ -

ków ochro ny zwięk sza ją cych bez -

pie czeń stwo pra cy w chlew ni. 

     Oso by pra cu ją ce w go spo dar -

stwach zaj mu ją cych ho dow lą i/lub 

cho wem trzo dy chlew nej wy ko -

nu ją sze reg czyn no ści na wie lu 

sta no wi skach pra cy, któ re wy ma -

ga ją okre ślo nych umie jęt no ści, 

a jed no cze śnie ge ne ru ją wie le za -

gro żeń zdro wot nych. Dla te go za -

sa dy bhp po win ny od gry wać pierw -

szo pla no wą ro lę, aby chro nić zdro -

wie i ży cie pra cow ni ków. ☐
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Tab. 2. Metoda oceny ryzyka według PN-N-18002 : 2000 
– szacowanie ciężkości następstw zdarzenia

Tab. 3. Metoda oceny ryzyka według PN-N-18002 : 2000 – zalecane działania profilaktyczne 
dla wartościowania ryzyka w skali 3-stopniowej

Następstwa Charakterystyka

O małej 
szkodliwości

Urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości 
i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia takie 
jak: niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienie oczu, łagodne 
objawy zatrucia, bóle głowy itp.

O średniej 
szkodliwości

Urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub 
nawracające okresowo dolegliwości i są związane z okresami 
absencji np. zranienia, oparzenia drugiego stopnia na niewielkiej 
powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, 
zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. 
zapalenie ścięgna) itp.

O dużej 
szkodliwości

Urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub 
śmierć np. oparzenia trzeciego stopnia, oparzenia drugiego stopnia 
dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania 
z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne 
uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego 
w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zawodowe uszkodzenia 
słuchu, astma, zaćma itp.

Duże niedopuszczalne

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z już wykonywaną pracą, to działania w celu 
jego zmniejszenia trzeba podjąć natychmiast, np. przez zastosowanie środków 
ochronnych. Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka 
zawodowego do poziomu dopuszczalnego;

Średnie
dopuszczalne

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka 
zawodowego. Konieczne jest ustalenie, że ryzyko zawodowe pozostanie na tym 
samym poziomie (małe, średnie) lub zostanie obniżone (średnie).Małe
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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.

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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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!

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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tel. (62) 767 67 67 
Biskupice Ołoboczne 
www.tasomix.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

Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 38 88 
Osiek, tel. 56 646 3144 
Różewo, tel. 67 260 07 02 
Stajkowo, tel. 67 255 64 95 
Susz, tel. 55 616 1230 
Ujście, tel. 883 326 747 
www.agrolok.pl

tel. (87) 424 17 60, fax (87) 424 17 99 
Infolinia: 0801 304811 
www.agrocentrum.pl

tel. (61) 29 41 100 
fax (61) 29 19 655  
www. sano.pl

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

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

PRODUCENCI PASZ 
DLA TRZODY CHLEWNEJ
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W ofercie posiadamy: 

1. PASZE DLA PROSIĄT  2. PASZE DLA LOCH  3. PASZE DO TUCZU

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 

AGROCENTRUM Sp. z o.o. 
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 1 Grajewo

Kałęczyn

Programy żywieniowe Agrocentrum 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.

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY

Agrolok Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 4 • 87-400 Golub-Dobrzyƒ • tel. 56 682 38 88 • info@agrolok.com.pl • www.agrolok.pl

Innowacyjne komponenty paszowe:

nowoczesny białkowo-energetyczny komponent sojowy 
    nowoczesny białkowy komponent sojowy 
    nowoczesny białkowy komponent rzepakowy

Produkty Protina i Amirap to innowacyjne komponenty białkowo-energetyczne przeznaczone do żywienia 
zwierząt. Wytwarzane są w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego w kilkuetapowym procesie obróbki 
hydrobarotermicznej w stosunkowo niskiej temperaturze. Proces technologiczny przebiega w ściśle 
kontrolowanych parametrach temperatury, ciśnienia, wilgotności i czasu przeprowadzonej obróbki. Proces 
technologiczny pozwala uzyskać najwyższe poziomy strawności składników pokarmowych w produkcie 
końcowym Protina i Amirap, co zapewnia wyższą produkcyjność zwierząt i zwiększa rentowność prowadzonej 
produkcji zwierzęcej.
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n e o r o l . e u

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

Nasze zaangażowanie i ciężka praca sprawiają, że Cargill od lat jest w czołówce firm 
działających na polskim rynku zbóż, rzepaku i pasz, jednocześnie jest jednym z największych 
ekspertów w zakresie żywienia zwierząt. Cargill zajmuje istotną pozycję w światowym rynku 
uprawy, transportu i przetwarzania zbóż, oferując rolnikom szeroki zakres usług i rozwiązań 
do zarządzania ryzykiem.
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Sano należy do najbardziej znanych i uznanych firm paszowych w Polsce. 
Aż 66% hodowców uznaje Sano za najbardziej przyjazną im firmę paszową.  
Pasze Sano cieszą się dużą renomą wśród hodowców, którzy dzięki nim uzyskują 
rekordowe wyniki, co ma ogromny wpływ na opłacalność produkcji świń:  
■   przyrosty dzienne w tuczu sięgające 1000 g 
■   zużycie paszy poniżej 2,5 kg na kg przyrostu 
■   mięsność ponad 60%, a u pojedynczych świń nawet 70%  
■   ponad 30 odchowanych prosiąt od lochy w ciągu roku

Sano – Nowoczesne  

Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 10, 64-541 Sękowo  
tel. (61) 29 41 100, fax (61) 29 19 655  
www. sano.pl 
e-mail: sano@sano.pl

Sękowo

Bartoszewice
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tel. 61 896 28 00 
biuro@bigdutchman.pl 
www.bigdutchman.pl

tel./fax 56 493 93 79 
sklep@eletor.pl 
www.eletor.pl

tel. 23 657 52 60 
fax 23 657 51 84 
www.farmazuromin.pl

tel. 52 381 02 77 
fax 52 381 02 78 
www.geneu.pl

tel. 61 875 42 33 
fax 61 875 42 33 
www.terraexim.pl

tel. 68 360 61 99 
fax 68 360 62 99 
www.thye-lokenberg.pl

tel. 52 364 96 07 
info@wesstron.pl 
www.wesstron.pl

tel. 46 837 41 38 
        668 181 438 
www.sib.lowicz.pl

tel. 58 682 62 79 
tel./fax 58 682 68 56 
www.hodowca.agro.pl

tel. 61 833 04 55 
fax 61 833 00 64  
www.hogslat.pl

tel. 12 269 18 77 
fax 12 269 18 78 
www.jotafan.pl

tel. 46 855 02 44 
www.pellon.pl

tel. 61 657 67 00 
office@polnet.pl 
www.polnet.pl

WYPOSA˚ANIE 

CHLEWNI

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU  
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH
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Big Dutchman Polska Sp. z o.o. 
ul. Sowia 7 

62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. 61 896 28 00 

e-mail: biuro@bigdutchman.pl  
www.bigdutchman.pl

Big Dutchman jest światowym liderem na rynku wyposażenia  
do nowoczesnego chowu i żywienia trzody chlewnej. 
Proponujemy wysokiej jakości wyposażenie obejmujące:
e  systemy zadawania, przechowywania 

i transportu paszy 
e  systemy żywienia na mokro i sucho 
e  systemy mieszania pasz 
e  systemy pojenia 
e  systemy wygrodzeń 

e  systemy utrzymania klimatu 
e  systemy ogrzewania 
e  systemy chłodzenia 
e  systemy podłogowe 
e  systemy gospodarki odpadami

e  fachowe doradztwo 
e  projekt technologiczny  

e  profesjonalny montaż i serwis  
e  kompleksowe realizacje - ferma „pod klucz“

Ponadto oferujemy:

Tarnowo 

Podgórne

Hodowca Sp. z o.o. 
ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn 

tel. 58 682 62 79 
tel./fax 58 682 68 56 

e-mail: hodowca@qv.pl 
www.hodowca.agro.pl

Hodowca Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, sprzedażą  
i montażem wyposażenia budynków inwentarskich. 
Oferujemy: 
e automaty paszowe 
e linie paszowe 
e systemy wentylacji 

e przegrody 
e ruszta PVC i betonowe 
e systemy pojenia

Firma posiada własne brygady montażowe. 
Jesteśmy bezpośrednim dostawcą uznanych firm światowych produkujących 
urządzenia dla trzody chlewnej , drobiu, bydła i przechowalni ziemniaków.

Straszyn

ELETOR Sp. z o.o. 
Zbiczno 43 D, 87-305 Zbiczno  

tel./fax 56 493 93 79 
serwis: 500 271 191 

e-mail: sklep@eletor.pl 
sklep: www.eletor.pl

Projektujemy: 
e  elektroniczne systemy kontrolno-pomiarowe dla rolnictwa 
e  w systemach OEM, ODM i pod własną marką

Produkujemy: 
e  sterowniki wentylacji i klimatu  

do pomieszczeń inwentarskich 
e  sterowniki do systemów zadawania pasz 
e  centrale alarmowe 
e  zasilacze buforowe 
e  rozszerzenia mocy 
e  czujniki temperatury 

Sprzedajemy: 
e  produkty własnej produkcji 
e  wentylatory rolnicze  
e  czujniki pojemnościowe 
e  urządzenia do automatyki  

przemysłowej

Zbiczno

FARMA ŻUROMIN Sp. z o.o. 
ul. Wyzwolenia 128, 09-300 Żuromin 

tel. 23 657 52 60, fax 23 657 51 84 
tel. kom. 600 241 783 

e-mail: farmaa@poczta.onet.pl 
www.farmazuromin.pl

Żuromine  systemy zadawania paszy 
e  silosy 
e  poidła 
e  dozowniki 
e  systemy wentylacji 

e  maty dezynfekcyjne 
e  ruszta betonowe 
e  kojce i przegrody 
e  automaty paszowe 
e  okna inwentarskie

Oferujemy:

GENEU 
ul. Powstańców Wlkp. 14a 

86-061 Brzoza k/Bydgoszczy 
tel. 52 381 02 77 
fax 52 381 02 78 

geneu@wp.pl 
www.geneu.pl

Brzoza
e systemy zadawania paszy 
e automaty paszowe 
e systemy wentylacji 
e systemy ogrzewania 
e poidła, dozowniki do leków 

i witamin DOSATRON 

e wygrodzenia kojców 
e ruszta betonowe i plastikowe 
e miksery, mieszadła i pompy  

do gnojowicy 
e hale namiotowo-magazynowe 
e środki do mycia i dezynfekcji

Firma Geneu zajmuje się kompleksowym wyposażaniem 
budynków inwentarskich. Posiadamy w ofercie:
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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 ruszta betonowe najwyższej jakości 
e automaty paszowe ze stali  

nierdzewnej 
e paszociągi spiralne i łańcuchowe 
e wentylatory szczytowe  

i kominowe 
e silosy paszowe 
e dozowniki Dosatron 
e serwis oraz części zamienne

Oferujemy:

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU  
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

JOTAFAN Andrzej Zagórski 
ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków 

tel. 12 269 18 77, fax 12 269 18 78 
e-mail: biuro@jotafan.pl    

www.jotafan.pl

e  sterowniki mikroklimatu 
e  centrala alarmowa GSM, termometry i sygnalizatory alarmowe,  

zasilacze 
e  liczniki i sterowniki do wody i paszy 
e  czujniki temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla 
e  oprawy świetlówkowe (także z regulacją natężenia światła),  

sterowniki oświetlenia 
e  moduły rozszerzeń do sterowników (rozszerzenie sekcji płynnej, wlotów, itd.)

W naszej ofercie znajdują się:

PELLON Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 45, 96-300 Żyrardów 

tel. 46 855 02 44 
e-mail: pellon@pellon.pl 

www.pellon.pl

e systemy żywienia na mokro dla świń 
e roboty do zadawania paszy 
e automatyczne systemy  

zadawania TMR 
e wentylacja 

e zgarniacze obornika 
e maty 
e poidła  
e czochradła 
e wygrodzenia

Pellon Sp. z o.o. jest bezpośrednim przedstawicielem 
fińskiej firmy Pellon Group Oy, wyspecjalizowanej  
w wyposażaniu budynków inwentarskich-nowoczesne 
rozwiązania systemów żywienia:

Spółdzielnia Inwestycji 
i Budownictwa w Łowiczu 

ul. Kaliska 103, 99-400 Łowicz 
tel. 46 837 41 38, 46 837 32 79 
doradztwo ruszty: 668 181 438 

e-mail: sib@sib.lowicz.pl 
www.sib.lowicz.pl 

e Betonowe podłogi rusztowe dla: 
– trzody chlewnej 
– macior 
– prosiąt 
– bydła 

e Belki żelbetowe pod ruszty

e Płyty na podłogi  
legowiskowe 

e Studnie kanalizacyjne  
i wpusty 

e Okna inwentarskie  
do chlewni i obór

PRODUCENT

Żuromin

SiedlceLeszno

Batorowo

Czaplinek

Kraków

Żyrardów

Łowicz

Sklep Żuromin  
tel. 23 655 20 64

Sklep Czaplinek 
tel. 94 316 10 38

Sklep Leszno 
tel. 65 527 16 71

Sklep Siedlce 
tel. 25 748 11 12

Zapraszamy do sklepów stacjonarnych  
oraz do sklepu internetowego na www.hogslat.pl

Przedstawiciele handlowi: 
 728 396 428 
 

660 523 999  
 

602 360 861
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W Y P O S A Ż A N I E  C H L E W N I

Polnet Sp. z o.o.  
i Wspólnicy Spółka Komandytowa   

ul. Sowia 13 B 
62-080 Tarnowo Podgórne 

tel. 61 657 67 00 
office@polnet.pl 

www.polnet.pl

e  systemy żywienia na mokro i sucho 
e  systemy pojenia 
e  systemy mieszania pasz  
e  system zadawania, przechowywania  

i transportu paszy 
e  systemy wygrodzeń 

Oferujemy nowoczesne rozwiązania systemów żywienia,  
pojenia i wyposażenia:

e  fachowe doradztwo  
e  projekt technologiczny 

e  profesjonalny montaż i serwis 
e  kompleksowe realizacje- ferma „pod klucz”

Ponadto oferujemy:

Tarnowo Podgórne

TerraExim – Agroimpex Spółka z o.o. 
Zakrzewo, ul. Przemysłowa 20 

62-070 Dopiewo 
tel./fax 61 875 42 33 

e-mail: marketing@terraexim.pl  
www.terraexim.pl

Kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich:  
Doradztwo – ,Projekty technologiczne – Montaż – Serwis  
e   systemy wentylacji 
e   systemy zadawania pasz  
e   automaty paszowe  
e   stacje paszowe 
e   systemy pojenia 
e   systemy usuwania gnojowicy 
e   ruszta PCV, betonowe 
e   kojce porodowe, dla loch luźnych, prośnych, dla tuczników, warchlaków 
e   silosy 
e   drabiny paszowe, przegrody legowiskowe, wiązania, kojce dla cieląt

Zakrzewo

POLnet jest liderem na rynku polskim  
w wyposażaniu budynków do hodowli trzody chlewnej

e  systemy utrzymania klimatu 
e  systemy ogrzewania  
e  systemy chłodzenia 
e  systemy podłogowe  
e  bioasekuracja  
e  pełna gama produktów weterynaryjnych

Thye-Lokenberg Polska  Sp. z o.o. 
ul. Osiedlowa 27 

68-114 Tomaszowo 
tel. 68 360 61 99 
fax 68 360 62 99 

e-mail: thye@thye-lokenberg.pl 
www.thye-lokenberg.pl

e   betonowe podłogi rusztowe dla trzody 
e   betonowe podłogi rusztowe dla bydła 
e   podciągi 
e   zasuwy do kanałów 
 
Betonowe podłogi rusztowe produkujemy o różnych 
szerokościach szczelin dostosowanych do wieku i wagi 
zwierzęcia.

Tomaszowo

 
 
 

        Wesstron 
Augustowo 6, 86-022 Dobrcz 

tel. 52 364 96 07 
e-mail: info@wesstron.pl 

www.wesstron.pl

Kompleksowe wyposażenie:  
e Sektory krycia  
e Sektory dla knura  
e Sektory porodowe  
e Sektory loch prośnych  
e Odchowalnie 

e Tuczarnie  
e Klimat budynków 

inwentarskich  
e Karmienie i pojenie 

trzody chlewnej 

Budowa pod klucz:  
e pozyskiwanie pozwoleń na budowę 
e raporty środowiskowe 
e projektowanie  
e nadzór inżynieryjny  
e roboty ziemna  

e roboty żelbetowe  
e konstrukcje stalowe  
e obudowa płytą warstwową  
e wyposażenie technologiczne  
e system zarządzania budynkiem 

Augustowo

e Wyposażenie dodatkowe budynków 
inwentarskich:  
– drzwi i okna  
– oświetlenie  
– kanalizacja 

 
 
– zbiorniki na 

gnojowicę 
z przepompownią 

  FETURA CLOUD – INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA FERMĄ   

  FETURA STACJA SELEKCYJNA TRÓJDROŻNA   

  ELEKTRONICZNE DOZOWNIKI PASZY ONE TO ONE  
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ZAPRENUMERUJ   

STUDENCI, 
SZKOŁY 

i SENIORZY 

PŁACĄ 
 MNIEJ* 

50% ZNIŻKI 
po okazaniu legitymacji

* Prezenty nie dotyczą prenumeraty 
STUDENT, SENIOR, SZKOŁY

 
 PRENUMERATA ROCZNA:  
e1 Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru i trwa 12 miesięcy 

od momentu opłacenia zamówienia 

e2 Czytelnicy, którzy prenumerują nasz magazyn otrzymują w prezencie: 
 V  Elegancki SEGREGATOR do archiwizowania czasopism – raz w roku 
 V  KALENDARZ – raz w roku 

e3 Nowi prenumeratorzy otrzymają GRATIS: 
 V  KATALOG BRANŻOWY TRZODA CHLEWNA  
      (rok wydania 2018) 

 

 PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:  
e1 opłacając przekaz  < 
e2 robiąc przelew internetowy na podany w przekazie nr konta 
e3 dzwoniąc pod numer: 501 937 987 lub 89 519 05 49 
e4 pisząc na e-mail: prenumerata@proagricola.com.pl

PRENUMERATA BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI: 
Pro Agricola Sp. z o.o., 10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

Prenumerata roczna 

PREMIUM 
130 zł 

Wersja papierowa + cyfrowa

Prenumerata 

ROCZNA 
85 zł 

Wersja papierowa lub cyfrowa

+/

/

Prenumerata roczna 

STUDENT / SENIOR 
43 zł 

Wersja cyfrowa

Egzemplarz 

POJEDYNCZY 

15 zł 
Wersja papierowa lub cyfrowa

ZAMÓW 
ONLINE
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Pro Agricola Sp. z o.o. 
ul. Puławska 39, lok. 30, 02-508 Warszawa

Upowa˝niam wydawnictwo Pro Agricola Sp. z o.o. do wystawiania 
faktury bez mojego podpisu. 
 
Niniejszym wyra˝am zgod´ na wykorzystywanie powy˝szych danych 
osobowych przez wydawnictwo Pro Agricola Sp. z o.o. ul. Puławska 39, 
lok. 30, 02-508 Warszawa w celu zrealizowania zamówienia, zgodnie 
z Ustawà o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 
z 1997 r.).

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

czytelny podpis zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy

kwota

tytu∏em

NIP

D
ow

ód
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ok
w
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w

an
ia
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la
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rc
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Nazwa firmy / Imi´, nazwisko i adres zleceniodawcy

Podpis

Op∏ata

Pro Agricola Sp. z o.o.

ul. Puławska 39, lok. 30, 02-508 Warszawa

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

P L N

U

  HODOWC¢ TRZODY CHLEWNEJ

85 

ZŁ/ROK

ELEGANCKI SEGREGATOR 
TRÓJDZIELNY KALENDARZ

Z prenumeratą  
co roku 

PREZENTY

Prenumerata roczna HTCH

Prenumerata roczna premium HTCH

Prenumerata roczna student/senior HTCH
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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

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

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.  

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.

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

Katalog Branżowy 
Trzoda Chlewna 
 
cena: 70 zł 
ilość stron: 292 
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

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

OptiPasz Program optymalizacji pasz 
 
cena: 2 323,47 zł    |    rok wydania: 2016 

aktualizacja: 2021 

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
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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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