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WYLĘGI  
piskląt indyczych 
Kra jo we wy lę gi pi skląt in dy czych za pierw sze dzie sięć 

mie się cy 2022 r. są niż sze od ubie gło rocz nych. Róż -

ni ca ta wy no si 1149 tys. sztuk. Po kil ku na stu la tach dy -

na micz ne go roz wo ju pro duk cji in dy ków w na szym kra -

ju w 2020 r. do szło to ob ni że nia za in te re so wa nia cho -

wem tych pta ków. Mia ły na to wpływ dwa czyn ni ki: za -

ła ma nie się ryn ków zby tu w związ ku z wy stą pie niem 

epi de mii ko ro na wi ru sa oraz pta sia gry pa, pod czas któ -

rej w 2020 ro ku zli kwi do wa no po nad 1 mln in dy ków. 

Efek tem te go by ło 25% ob ni że nie pro duk cji mię sa in -

dy cze go w na szym kra ju za ca ły 2021 r. W bie żą cym 

2022 r. na stro je do no wych wsta wień pi skląt in dy czych 

by ły bar dzo nie pew ne, stąd za no to wa no po nad czte -

ro pro cen to wą ob niż kę wy lę gów.

INDYK POLSKI  –  4/2022 (81)4

RYNKI DROBIARSKIE

Wielkość krajowych wylęgów piskląt indyczych w latach 
2018-2022, tys. szt.

Handel pisklętami indyczymi w latach 2020-2022, tys. szt.

Źró dło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu

EKSPORT

2020 2021 2022

I 195 102 105

II 128 97 93

III 195 82 19

IV 219 39 57

V 129 107 118

VI 210 239 69

VII 165 110 190

VIII 254 88 125

IX 113 68 283

X 128 137 97

XI 279 74

XII 229 110

Razem 2244 1253 1156

IMPORT

2020 2021 2022

I 1389 1526 1145

II 2287 1385 1090

III 1389 1342 1109

IV 2074 1750 895

V 1675 1566 1297

VI 2527 1894 2438

VII 1299 1644 1386

VIII 1449 1689 1261

IX 1866 1461 825

X 1507 691 612

XI 1478 881

XII 1685 1074

Razem 20625 16903 12058

PISKLĘTA INDYCZE

W ca łym 2021 r. eks port pi skląt in dy czych z kra ju wy -

niósł 1253 tys. sztuk. By ło to mniej o 991 tys. sztuk 

niż w 2020 r., czy li o 44,2%. Eks port pi skląt in dy -

czych zwięk szył się w pierw szych dzie się ciu mie -

sią cach ro ku 2022 o 87 tys. sztuk, czy li o 8,14%. 

Im port pi skląt in dy czych w 2021 r. wy niósł 

16 903 tys. sztuk. By ło to mniej niż w ana lo gicz nym 

okre sie 2020 r. o 3722 tys. sztuk, czy li o 18%. Z ko -

lei im port in dy cząt w okre sie sty czeń -paź dzier nik 

2022 zmniej szył się jesz cze o 2890 tys. sztuk 

(-19,33%).

HANDEL  
pisklętami  
indyczymi 

Miesiące 2018 2019 2020 2021 2022
I 2584 2891 2915 2474 2561
II 2278 2358 2558 2575 2387
III 2209 2651 2764 3048 2839
IV 2223 2704 2527 3009 3046
V 2478 2599 2609 2755 2630
VI 2510 2468 2779 3091 2617
VII 2830 2934 3124 2928 2684
VIII 2311 2667 2360 2695 1921
IX 2254 2824 1713 2026 2643
X 2643 2865 2166 2261 2385
XI 2811 2833 2432 2749
XII 2123 2540 2082 2236

Razem 29 254 32 334 30 029 31 847 25 713
Zmiana +4,42% +10,53% −7,13% +6,05% –4,28%

Źró dło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu
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RYNKI DROBIARSKIE
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Miesiące 2015
Zmiana 
m/m, %

2016
Zmiana 
m/m, %

2017
Zmiana 
m/m, %

2018
Zmiana 
m/m, %

2019
Zmiana 
m/m, %

2020
Zmiana 
m/m, %

2021
Zmiana 
m/m, %

2022
Zmiana 
m/m, %

I 3498 +9,7 3603 +0,1 3222 −3,9 4061 +12,8 4309 +11,3 4606 +8,5 3257 +20,9 3320 +3,6

II 3078 −12,0 3614 +0,3 3499 +8,6 4099 +0,9 3623 −15,9 4242 −7,9 3682 +13,0 3178 –4,3

III 3393 +10,2 3791 +4,9 3803 +8,7 3734 −8,9 4197 +15,8 4621 +8,9 4128 +12,1 3695 +16,3

IV 3539 +4,3 3629 −4,3 3673 −3,4 3851 +3,1 4317 +2,9 3940 −14,7 3904 −5,4 3056 –17,3

V 3480 −1,7 3539 −2,5 3883 +5,7 3904 +1,4 4297 −0,5 3738 −5,1 3792 −2,9 3553 +16,3

VI 3202 −8,0 3807 +7,6 4051 +4,3 3909 +0,1 4322 +0,6 4189 +12,1 4223 +11,4 3345 –5,9

VII 3703 +15,6 3928 +3,2 4138 +2,1 3978 +1,8 4399 +1,8 4807 +14,8 4120 −2,4 3504 +4,8

VIII 3222 −13,0 3594 −8,5 4153 +0,4 3946 −0,8 4257 −3,2 3579 −25,5 3359 −18,5 3545 +1,2

IX 3516 +9,1 3111 −13,4 3836 −7,6 3597 −8,8 4176 −1,9 2967 −17,1 2584 –23,1 3606 +1,7

X 3449 −1,9 3295 +5,9 4167 +8,6 4161 +15,7 4648 +11,3 3212 +8,3 2745 +6,2 3202 –11,2

XI 3531 +2,4 3642 +10,5 4200 +0,8 4464 +7,3 4361 −6,2 3420 +6,5 3426 +24,8

XII 3600 +2,0 3353 −7,9 3599 −14,3 3872 −13,3 4247 −2,6 2693 −21,3 3205 –6,5

Razem 41 211 42 906 46 224 47 576 51 153 46 014 42 425 34 004

Zmiana r/r +1,18 +4,11 +7,73 +2,92 +7,52 −10,05 −9,47 −5,00

źró dło: materiały nieoficjalne

Lata Wstawienia Zmiana
2005 27 159
2006 29 537 +8,8
2007 32 026 +8,4
2008 28 186 −12,0
2009 29 057 +3,1
2010 28 691 −1,3
2011 29 840 +4,0
2012 30 920 +3,6
2013 31 073 +0,5
2014 35 079 +12,9
2015 41 211 +17,5
2016 42 906 +4,1
2017 46 224 +7,7
2018 47 576 +2,9
2019 51 153 +7,5
2020 46 014 −10,1
2021 42 425 –9,5

Wstawienia piskląt indyczych  
w latach 2005-2021, tys. szt.

PISKLĘTA INDYCZE

WSTAWIENIA piskląt indyczych 

Wstawienia piskląt indyczych w poszczególnych miesiącach w latach 2015-2022, tys. szt.

Wsta wie nia pi skląt in dy czych w 2021 r. 

wy nio sły 42 425 tys. sztuk i by ły niż sze 

od wsta wień z ana lo gicz ne go okre su ro -

ku 2020 o 3589 tys. sztuk. Jest to spa -

dek o 9,5%. Z ko lei za sie dle nia ferm 

w pierw szych dzie się ciu mie sią cach ro -

ku 2022 r. wy nio sły 34 004 tys. sztuk. 

Ozna cza to spa dek w po rów na niu do 

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

nie go o 1790 tys. sztuk (-5,00%). 
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RYNKI DROBIARSKIE

02 I 09 I 16 I 23 I 30 I 06 II 13 II 20 II 27 II 06 III 13 III 20 III 27 III 03 IV 10 IV 17 IV 24 IV 01 V 08 V 15 V 22 V 29 V 05 VI

Skup, zł/kg

Indory 5,63 5,70 6,23 6,36 6,40 6,51 6,64 6,72 6,94 6,97 7,12 7,16 7,43 7,63 7,9 8,11 8,31 8,45 8,61 8,74 8,57 8,62 8,57

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

Sprzedaż elementów drobiowych, zł/kg

Filety z piersi indyka 16,3 16,83 17,17 17,43 17,99 18,41 18,76 18,95 19,02 19,18 20,53 20,76 21,93 23,03 24,29 24,83 24,96 25,15 25,61 25,67 25,53 25,41 25,32

Skrzydła z indyka 7,44 7,62 7,85 8,16 8,44 8,67 8,91 9,03 9,07 8,77 8,70 8,54 9,29 9,9 10,22 10,45 10,49 10,52 10,3 10,59 10,73 10,69 10,74

Udźce z indyka 11,14 11,75 11,72 12,30 13,00 13,39 14,29 14,59 15,28 15,49 16,25 16,52 16,79 17,63 18,14 18,54 18,75 18,51 18,7 18,2 18,35 18,2 17,79

Podudzia z indyka 6,15 6,21 6,81 7,05 7,27 7,53 7,82 7,85 8,14 8,31 8,77 8,78 8,88 9,05 9,46 9,84 9,88 9,77 9,86 9,88 9,94 9,83 9,43

CENY SKUPU

Ceny skupu drobiu rzeźnego i sprzedaży mięsa z zakładów drobiarskich i sprzedaży w okresie I - XII 2022

Ceny skupu indyków i sprzedaży mięsa z tygodnia 5-11.12.2022 r.  
w porównaniu do cen sprzed tygodnia, miesiąca, roku i 2 lat

Obecnie
Przed  

tygodniem
Zmiana  

t/t, %
Przed  

miesiącem
Zmiana  
m/m, %

Przed  
rokiem

Zmiana  
r/r, %

Przed  
2 laty

Zmiana 
przed  

2 laty, %

Skup, zł/kg

Indory 9,15 9,18 −0,33 9,04 +1,22 5,29 +72,97 4,23 +116,31

Indyczki 9,30 9,2 +1,09 8,95 +3,91 5,35 +73,83 4,07 +128,50

Sprzedaż elementów drobiowych, zł/kg

Filety z piersi  
indyka

29,80 28,63 +4,09 27,65 +7,78 17,02 +75,09 12,25 +143,27

Skrzydła  
z indyka

11,12 11,21 −0,80 11,26 −1,24 7,08 +57,06 4,69 +137,10

Udźce  
z indyka

17,72 18,01 −1,61 17,17 +3,20 11,22 +57,93 7,44 +138,17

Podudzia  
z indyka

10,48 10,57 −0,85 10,55 −0,66 5,89 +77,93 4,19 +150,12

Tuszka 
patroszona  
z indyka 73% 

15,78 15,8 −0,13 15,08 +4,64 10,81 +45,98 8,82 +78,91

Wątróbka 
indycza 

8,02 8,09 −0,87 8,26 −2,91 5,35 +49,91 4,29 +86,95

CENY  
SKUPU  
INDYKÓW 
i sprzedaży  
mięsa

Ceny skupu indyków w okresie 5 styczeń 2020 - 11 grudzień 2022 r. (zł/kg)

We dług da nych Zin te gro wa ne go Sys te -

mu In for ma cji Rol ni czej ce na sku pu in -

dy czek w ty go dniu 5-11.12.2022 r. wy nio -

sła 9,30 zł/kg wa gi ży wej i by ła wyż sza 

od cen sku pu in do rów o 15 gro szy. 

W po rów na niu do cen sprzed mie sią ca 

in dycz ki by ły droż sze 35 gro szy (+3,91%), 

a in do ry o 13 gro szy (+1,22%).  
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Przed ro kiem in dycz ki kosz to wa ły 

w sku pie o 74% mniej, a in do ry o 73%, co 

ozna cza wzrost o 3,95 zł i o 3,86 zł. Naj -

niż sze no to wa nia in dy ki osią gnę ły 29 li -

sto pa da 2020 r., gdzie za kg in do ra pła -

co no 4,15 zł, a kg in dycz ki 4,05 zł.  

Na ryn ku ele men tów z in dy ka o 2,15 zł/ 

1 kg po dro ża ły pier si z in dy ka (+7,78%). 

Udźce są droż sze o 0,55 zł (+3,20%), 

a tusz ki pa tro szo ne o 0,70 zł/kg (+4,64%). 

Po ta nia ły na to miast skrzy dła z in dy ka 

(-1,24%), wą trób ki in dy cze (-2,91%) oraz nie -

znacz nie pod udzia.  

Ce ny ele men tów z in dy ka są wyż sze 

od cen no to wa nych rok te mu o 46-78% 

– naj mniej po dro ża ły tusz ki, a naj wię cej 

pod udzia z in dy ka. W od nie sie niu do 

cen sprzed dwóch lat naj więk szy pro gres 

ce no wy osią gnę ły pod udzia (+150%) i fi -

le ty z pier si (+143%).

RYNKI DOROBIARSKIE

INDYK POLSKI  –  4/2022 (81) 7

Ceny sprzedaży filetów z piersi oraz udźca z indyka w okresie 5 styczeń 2020 - 11 grudzień 2022 r. (zł/kg)

Ceny sprzedaży skrzydeł oraz podudź z indyka w okresie 5 styczeń 2020 - 11 grudzień 2022 r. (zł/kg)

12 VI 19 VI 26 VI 03 VII 10 VII 17 VII 24 VII 31 VII 07 VIII14 VIII21 VIII28 VIII 04 IX 11 IX 18 IX 25 IX 02 X 09 X 16 X 23 X 30 X 06 XI 13 XI 20 XI 27 XI 04 XII 11 XII

8,57 6,13 6,12 6,11 6,07 6,05 6,05 6,07 6,07 6,08 6,07 6,08 6,09 6,09 6,11 6,13 8,64 8,67 8,65 8,95 8,90 8,97 9,04 9,05 9,18 9,18 9,15

8,67 8,63 8,67 8,52 8,51 8,65 8,70 8,48 8,37 8,48 8,47 8,43 8,48 8,34 8,47 8,40 8,80 8,86 8,85 8,82 8,90 8,87 8,95 9,14 9,14 9,20 9,30

24,84 21,39 21,71 21,02 21,07 21,04 21,32 21,47 21,13 21,27 21,40 21,42 20,93 21,15 21,38 21,28 26,42 27,24 27,36 27,07 27,32 27,71 27,65 28,03 28,61 28,63 29,80

10,84 25,46 25,35 25,38 25,70 25,66 25,34 25,03 24,93 24,84 24,86 24,77 25,01 25,15 25,41 26,19 11,10 11,02 11,19 11,18 11,28 11,29 11,26 11,28 11,22 11,21 11,12

17,59 10,85 10,81 10,90 10,75 10,73 10,76 10,76 10,56 10,70 10,67 10,65 10,34 10,82 10,89 11,03 17,33 17,32 17,87 18,02 17,42 17,43 17,17 17,71 18,07 18,01 17,72

9,78 17,68 17,89 17,83 17,53 17,13 17,52 16,45 17,41 16,65 16,90 16,48 16,67 16,99 16,98 17,02 9,91 10,10 10,26 10,18 10,18 10,02 10,55 10,57 10,72 10,57 10,48

CENY SKUPU

Sprawdź aktualne ceny 
drobiu rzeźnego: 

lub wejdź na stronę: 
http://www.portalhodowcy.pl/ceny/ 

ceny-skupu-drobiu-rzeznego
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na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej i Agrolok
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RYNKI DROBIARSKIE RYNEK MATERIAŁÓW PASZOWYCH

Pasze
09  

I
16 

I
23  

I
30 

I
06 
II

13 
II

20 
II

27 
II

06 
III

13 
III

20 
III

27 
III

03 
IV

10 
IV

17 
IV

24 
IV

01 
V

08 
V

15 
V

22 
V

29 
V

05 
VI

12 
VI

Pszenica paszowa 1270 1286 1242 1272 1273 1248 1229 1239 1331 1331 1539 1538 1575 1619 1666 1681 1714 1703 1704 1726 1734 1695 1724

Żyto paszowe 1080 1065 1064 1066 1004 1023 1021 1037 1194 1146 1144 1186 1078 1220 1190 1306 1343 1340 1367 1360 1343 1345 1288

Jęczmień paszowy 1165 1157 1137 1159 1104 1128 1126 1123 1197 1224 1250 1283 1324 1385 1392 1443 1443 1455 1459 1504 1509 1492 1472

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

Kukurydza paszowa 1052 1064 1071 1092 1104 1093 1097 1127 1213 1321 1300 1305 1389 1431 1433 1431 1457 1463 1484 1479 1456 1455 1426

Owies paszowy 923 961 955 936 926 941 919 941 966 1009 1070 1098 1086 1098 1129 1164 1168 1151 1188 1190 1229 1195 1196

Pszenżyto paszowe 1179 1183 1175 1176 1160 1147 1122 1132 1195 1294 1055 1339 1372 1413 1421 1449 1460 1466 1493 1502 1517 1515 1493

Ceny skupu nasion oleistych

Nasiona rzepaku 3242 3406 3379 3303 3 153 3190 3104 3326 3376 3547 3628 3675 3850 4002 3875 4131 4165 4600 4720 4577 4681 4442 4384

Ceny sprzedaży – rośliny oleiste

Olej rzepakowy 6559 6353 6372 6532 6 298 6317 6373 6103 7151 6550 6824 6280 7205 6703 6346 6324 6789 6872 6820 6582 7174 6775 7207

Śruta rzepakowa 1221 1338 1290 1313 1 587 1335 1357 1385 1390 1406 1478 1514 1604 1532 1718 1659 1730 1713 1753 1792 1910 1677 1723

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

Śruta sojowa* 2428 2342 2284 2399 2436 2434 2394 2564 2949 2982 2818 2858 2688 2734 2702 2622 2556 2472 2530 2515 2505 2407 2528

Średnie ceny netto (bez VAT) materiałów paszowych w okresie 09.I - 11.XII.2022 r.

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 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  
materiałów  
paszowych

Ceny materiałów paszowych w tygodniu 05-11.12.2022 r., zł/tonę

Obecnie Przed  
tygodniem

Zmiana  
t/t, %

Przed 
miesiącem

Zmiana  
m/m, %

Przed  
rokiem

Zmiana  
r/r, %

Skup – zboża
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 paszowe 1345 1369 −1,75 1389 −3,17 1174 +14,57

Skup – rośliny oleiste

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

Sprzedaż

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

na podstawie: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej i Agrolok

Sprawdź 
aktualne 
ceny:
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Ceny śruty sojowej w porcie w Gdyni okresie I 2020 – XII 2022 r., zł/tonę 

9

RYNKI DOROBIARSKIE

INDYK POLSKI  –  4/2022 (81) 9

RYNEK MATERIAŁÓW PASZOWYCH

19 
VI

26 
VI

03 
VII

10 
VII

17 
VII

24 
VII

31 
VII

07 
VIII

14  
VIII

21  
VIII

28  
VIII

04  
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

1758 1761 1732 1744 1745 1722 1634 1595 1579 1548 1578 1542 1538 1513 1529 1567 1568 1598 1597 1606 1621 1582 1542 1547 1534 1508

1265 1244 1322 1318 1305 1163 1150 1158 1178 1171 1166 1158 1194 1199 1173 1143 1190 1209 1248 1237 1242 1246 1233 1223 1209 1210

1483 1397 1351 1270 1254 1253 1252 1243 1250 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

1469 1464 1382 1433 1424 1432 1428 1429 1423 1430 1428 1412 1424 1421 1412 1420 1416 1429 1432 1437 1428 1417 1404 1398 1356 1367

1211 1181 1181 1170 1029 1188 1105 1059 1055 1072 1093 1162 1170 1197 1175 1203 1226 1223 1221 1240 1242 1300 1186 1283 1280 1218

1468 1448 1453 1417 1402 1327 1271 1288 1309 1307 1333 1339 1337 1345 1344 1355 1358 1343 1365 1382 1387 1389 1392 1380 1369 1345

4305 4279 4138 4357 3 456 3161 3146 3195 3187 3212 3170 3 115 3112 3055 2884 2961 3245 3002 3101 3141 2988 3121 3096 3169 3067 3126

6659 6668 7204 6881 6404 7003 6648 7703 6777 7584 8229 7 943 7761 7755 7164 7502 7745 7641 7257 7556 8224 7864 8035 8317 7807 8004

1672 1668 1630 1635 1596 1546 1563 1540 1529 1540 1531 1 523 1503 1531 1539 1538 1535 1548 1394 1559 1577 1568 1584 1561 1461 1557

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

2575 2529 2576 2763 2688 2618 2736 2735 2684 2769 2801 2666 2579 2717 2809 2691 2892 2932 2905 2806 2721 2564 2580 2519 2572 2837

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

źródło: Agrolok
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RYNKI DROBIARSKIE RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO | PRODUKCJA UE

PRODUKCJA MIĘSA INDYCZEGO W UE

 U E  N I E M C Y

Struktura produkcji  
MIĘSA INDYCZEGO  

w UE w III kwartałach 2022 r., tys. ton

Zmiany  
w UBOJACH INDYKÓW 

w UE w III kwartałach  
w latach 2019-2022, tys. ton

Zmiany  
w UBOJACH INDYKÓW 
w UE w latach 2019-2021, 

tys. ton

Struktura produkcji  
MIĘSA INDYCZEGO  

w UE w 2021 r., tys. ton

PRODUKCJA MIĘSA INDYCZEGO W UE

 U E  N I E M C Y

indycznik.qxp  17.12.2022  12:09  Strona 10



RYNKI DROBIARSKIE

INDYK POLSKI  –  4/2022 (81) 11

w latach 2019-2021 

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

źródło: European Commission

w okresie I-IX 2022 r.

UBOJE INDYKÓW w UE w latach 2019-2021, tys. ton 
(zmiany w poszczególnych krajach)

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

UBOJE INDYKÓW w UE w III kwartałach w latach 2019-2022, tys. ton 
(zmiany w poszczególnych krajach)

indycznik.qxp  17.12.2022  12:09  Strona 11



Rok 2021 był dla prze my słu in dy cze go nie zwy kle trud ny. Wy ni ka ło to ze znacz -

nych ob ni żek cen sku pu i po nad 12% spad ku wiel ko ści eks por tu mię sa in dy -

cze go. Pierw sza po ło wa 2022 ro ku przy nio sła lek kie oży wie nie w han dlu tym 

ga tun kiem mię sa. Do czerw ca br. wy eks por to wa li śmy 89 932 ton mię sa in dy -

cze go za łącz ną kwo tę 318 595 tys. eu ro. Było to o 4% wię cej niż w ana lo gicz -

nym okre sie ro ku 2021 w uję ciu ilo ścio wym i o 47% wię cej w wa lu cie eu ro. Ko -

lej ne 3 mie sią ce przy nio sło dal sze oży wie nie je że li cho dzi o sprze daż mię sa 

in dy cze go po za gra ni ce na sze go kra ju. Eks port za pierw sze trzy kwar ta ły ro -

ku wy niósł 140 056 tys. ton, co ozna cza wzrost o 5,01%. W uję ciu war to ścio -

wym jest to o 51,8% wię cej.  

Z ko lei im port mię sa in dy cze go w I pół ro czu 2022 wy niósł 12 374 to ny, co 

sta no wi ło wzrost w sto sun ku do ro ku po przed nie go o 14%. Za ten to war za -

pła ci li śmy 15 333 tys. eu ro, a więc o 34% wię cej. Z da nych za pierw sze trzy kwar -

ta ły ro ku 2022 wy ni ka, że im port mię sa in dy cze go do Pol ski wy niósł 17 447 tony, 

o 14,90% wię cej niż rok wcze śniej. Za ten to war za pła ci li śmy o 23,88% wię cej 

niż w po przed nim ro ku.  

 

 

Eks port 
 

Po nad po ło wę eks por tu mię sa in dy cze go kie ro wa -

ne jest na trzy ryn ki: do Nie miec, Hisz pa nii oraz do 

Czech. Naj więk szym od bior cą na sze go mię sa in dy -

cze go w pierw szych dzie wię ciu mie sią cach 2022 r. 

by ły Niem cy, któ rzy ku pi li 46 624 ton – wię cej niż 

rok wcze śniej o 2227 ton (+5,02%). Dru gim od bior -

cą mię sa in dy cze go są Hisz pa nie, jed nak do sta wy 

na ten ry nek zmniej szy ły się o 1120 ton (-7,26%). 

Mniej szych za ku pów o 906 ton (-8,23%) do ko na li 

tak że Cze si. Wię cej mię sa in dy cze go wy je cha ło do 

Wiel kiej Bry ta nii o 932 to ny (+23,62%). Zna czą co 

wię cej in dy ków wy je cha ło w pierw szych trzech 

kwar ta łach 2022 ro ku do Włoch + 3014 ton – by ło 

to po nad 2,5-krot nie wię cej niż w ana lo gicz nym 

okre sie ro ku 2021. Do sta wy do Fran cji zwięk szy ły 

się o 565 ton, a do Bel gii o 508 ton. 

Je że li cho dzi o ro dza je mię sa in dy cze go, to eks -

por tu je my głów nie ka wał ki bez ko ści, świe że lub 

schło dzo ne. War tość te go mię sa prze kra cza 50% 

cał ko wi te go do cho du ze sprze da ży mię sa in dy cze -

go (39,38% w struk tu rze wiel ko ści). Ten sam to war 

w po sta ci za mro żo nej to ko lej ne 23,30% war to ści 

eks por tu. Pier si i ich ka wał ki z ko ść mi świe że 

i schło dzo ne sta no wią 6,24%, a to war ten za mro żo -

ny 2,35%. No gi i ich ka wał ki z ko ść mi w po sta ci świe -

żej lub schło dzo nej to 6,92% war to ści eks por tu.

INDYK POLSKI  –  4/2022 (81)12

RYNKEK MIĘSA DROBIOWEGO HANDEL

HANDEL MIĘSEM  
INDYCZYM  
w I, II, III kwartale 2022 r. 

Polski handel mięsem indyczym  
w I, II i III kwartale 2022 r. 

 
I-IX 

2021
I-IX 

2022
Różnica Zm. r/r, %

Wolumen, tony

Eksport 133 371 140 056 6 685 +5,01

Import 15 185 17 447 2 262 +14,90

Bilans 118 186 122 609 4 423 +3,74

Wartość, tys. euro

Eksport 332 995 505 499 172 504 +51,80

Import 16 441 20 367 3 926 +23,88

Bilans 316 555 485 132 168 577 +53,25

dane źródłowe: Komisja Europejska

Eksport  
mięsa 

indyczego 
w I-III kw. 

2022 r.

Katarzyna Markowska
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HANDEL

EKPORT indyków w I-III kw. 2022, wg rodzajów

Kraj przeznaczenia Wartość, euro Masa netto, kg
Niemcy 183 285 419 46 623 780

Hiszpania 64 283 392 14 298 365

Czechy 38 880 576 10 098 448

Wlk. Brytania 23 329 880 4 877 282

Włochy 23 209 952 5 531 161

Francja 19 884 885 5 751 906

Belgia 17 647 428 6 142 527

Austria 17 369 425 3 893 824

Irlandia 15 466 736 3 108 479

Holandia 11 258 747 4 161 453

Dania 9 697 194 2 933 281

Rumunia 9 647 173 2 845 405

Grecja 8 603 024 2 404 442

Benin 7 053 689 3 032 575

Litwa 6 927 422 2 441 711

Słowacja 6 158 275 2 106 665

Kongo 5 788 297 3 837 590

Portugalia 3 970 836 1 096 704

Węgry 3 334 070 890 986

Łotwa 3 228 449 783 169

Estonia 3 206 320 766 649

Szwecja 2 861 006 637 008

Chorwacja 2 837 014 747 417

Ghana 2 614 737 1 851 434

Słowenia 2 593 498 557 254

Finlandia 1 928 185 351 537

Ukraina 1 486 923 2 511 981

Bułgaria 1 316 026 489 292

Liberia 894 477 773 793

Mołdowa 840 099 830 501

Mauritius 724 480 148 445

Szwajcaria 668 454 125 466

Hongkong 580 808 186 395

Serbia 566 889 205 831

Angola 561 696 818 893

Gwinea 481 579 372 900

Gabon 405 177 395 750

Cypr 365 349 77 313

Gwinea Równikowa 318 127 260 790

Islandia 209 008 40 015

Uzbekistan 183 091 407 100

Wybrzeże Kości Sł. 137 289 76 980

Mozambik 123 761 216 000

Kosowo 120 419 102 590

Bośnia i Herc. 117 446 53 977

Wietnam 85 126 55 700

Korea Płd. 64 051 19 770

Namibia 57 571 54 000

Malta 43 653 8 086

Kongo 42 965 27 000

Liban 38 243 26 400

Norwegia 520 67

Luksemburg 25 3

Ogółem 505 498 881 140 056 090

EKSPORT indyków w I-III kw. 2022, wg krajów

Rodzaj mięsa Wartość,  
euro

Masa netto,  
kg

Mięso z indyków – kawałki bez kości, świeże lub 
schłodzone

254 713 947 55 153 647

Mięso z indyków – kawałki bez kości, zamrożone 117 759 714 33 113 855

Mięso z indyków – piersi i ich kawałki, z kośćmi, świeże 
lub schłodzone

34 976 159 7 113 555

Mięso z indyków – nogi i ich kawałki z kośćmi, świeże 
lub schłodzone, bez podudzi i ich kawałków

31 433 900 8 739 534

Mięso z indyków – grzbiety, szyje, grzbiety włącznie 
z szyjami, kupry i końce skrzydeł, zamrożone

12 965 613 10 010 038

Mięso z indyków - piersi i ich kawałki, z kośćmi, 
zamrożone

11 887 359 2 556 664

Mięso z indyków – podudzia i ich kawałki, z kośćmi, 
świeże lub schłodzone

10 214 629 4 956 593

Mięso z indyków – całe skrzydła nawet z końcami, 
z kośćmi, zamrożone

8 606 369 3 971 992

Mięso z indyków – kawałki z kośćmi, zamrożone, 
wyłączając zawarte w pozycjach: 02072720 
– 02072770

4 020 423 3 441 279

Mięso z indyków – całe skrzydła nawet z końcami, 
świeże lub schłodzone

3 046 226 1 873 674

Mięso z indyków – połówki lub ćwiartki, z kośćmi, 
świeże lub schłodzone

2 842 513 768 074

Mięso z indyków – nogi i ich kawałki z kośćmi, 
zamrożone, wyłączając podudzia i ich kawałki

2 761 692 947 008

Podroby z indyka, zamrożone inne niż wątróbki 2 623 563 1 265 641

Mięso z indyków – grzbiety, szyje, grzbiety włącznie 
z szyjami, kupry i końce skrzydeł, świeże lub 
schłodzone

1 952 351 2 592 174

Mięso z indyków – kawałki z kośćmi, świeże lub 
schłodzone, wyłączając zawarte w pozycjach: 
02072620 – 02072670

1 630 506 1 411 278

Mięso z indyków, zamrożone, oskubane 
i wypatroszone, bez głów, łap, szyj, serc, wątróbek 
i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej 
zgłaszane

895 237 321 949

Mięso z indyków – podudzia i ich kawałki, z kośćmi, 
zamrożone

780 620 392 140

Podroby z indyka, zamrożone – wątróbki 642 928 570 146

Podroby z indyka – świeże lub schłodzone inne niż 
wątróbki

606 618 344 465

Podroby z indyka – świeże lub schłodzone – wątróbki 525 027 297 915

Mięso z indyków, świeże l. schłodz., niecięte, oskubane 
i wypatr., bez głów, łap, szyj, serc, wątróbek i żołądków, 
znane jako „indyki 73%” l. inaczej zgłaszane

517 934 174 662

Mięso z indyków – połówki lub ćwiartki, z kośćmi, 
zamrożone

53 459 11 436

Mięso z indyków, zamrożone, oskubane 
i wypatroszone, bez głów i łap, z szyjami, sercami, 
wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

26 478 9 189

Mięso z indyków, świeże lub schłodzone, niecięte, 
oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z szyjami, 
sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 
80%”

15 616 19 182

Razem 505 498 881 140 056 090
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ca łe skrzy dła świe że lub schło dzo ne (18%), a czwar tym ka wał -

ki bez ko ści świe że lub schło dzo ne (7%). Naj więk szą war tość 

na szych za ku pów sta no wią ca łe skrzy dła, prze zna cza my na nie 

po nad ¼ pie nię dzy na za kup mię sa in dy cze go z ze wnątrz.
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RYNKEK MIĘSA DROBIOWEGO HANDEL

IMPORT indyków w I-III kw. 2022, wg rodzajów

Import 
 

Mię so in dy cze przy jeż dża do nas głów nie z Nie miec. Po nad ¾ im -

por tu po cho dzi wła śnie z te go kra ju. W pierw szych dzie wię ciu mie -

sią cach 2022 w Niem czech ku pi li śmy 13 391 ton mię sa in dy cze go, 

o 5000 ton wię cej niż w ana lo gicz nym okre sie ro ku 2021 r. 

Od Wło chów ku pi li śmy 1710 ton mię sa in dy cze go, o pra wie 1262 ton 

mniej. Ty le sa mo mię sa przy je cha ło do nas z Fran cji. In dy ki przy jeż -

dża ją do nas tak że z Hisz pa nii, Wiel kiej Bry ta nii oraz z Ho lan dii. 

Pol ska ku pu je z ze wnątrz przede wszyst kim grzbie ty, szy je, koń -

ce skrzy deł. W pierw szym dzie wię ciu mie sią cach 2022 r. to war ten 

sta no wił pra wie 36% na szych za ku pów. Dru gim ro dza jem im por to -

wa ne go mię sa są ka wał ki mię sa bez ko ści za mro żo ne (23%), trze cim 

Import  
mięsa 

indyczego 
w I-III kw. 

2022 r.

Kraj Wartość, euro Wolumen, kg

Niemcy 12 890 593 13 390 530

Włochy 2 972 070 1 710 026

Węgry 1 873 452 990 520

Francja 1 004 962 375 787

Hiszpania 973 074 565 624

Wlk. Brytania 403 942 242 662

Holandia 172 027 120 011

Dania 68 344 49 992

Litwa 7 940 884

Łotwa 762 1 160

Ogółem 20 367 166 17 447 196

IMPORT indyków w I-III kw. 2022, wg krajów

dane źródłowe: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Ministerstwo Finansów

Rodzaj mięsa Wartość,  
euro

Masa 
netto,  

kg

Mięso z indyków – całe skrzydła nawet 
z końcami, świeże lub schłodzone

5 642 290 3 112 125

Mięso z indyków – kawałki bez kości, świeże 
lub schłodzone

3 855 045 1 166 660

Mięso z indyków – kawałki bez kości, 
zamrożone

3 844 428 4 064 370

Mięso z indyków – grzbiety, szyje, grzbiety 
włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, 
świeże lub schłodzone

1 772 344 6 269 793

Mięso z indyków – podudzia i ich kawałki, 
z kośćmi, świeże lub schłodzone

1 199 073 610 161

Mięso z indyków – piersi i ich kawałki, z kośćmi, 
świeże lub schłodzone

762 605 175 495

Mięso z indyków – podudzia i ich kawałki, 
z kośćmi, zamrożone

620 535 544 881

Mięso z indyków – kawałki z kośćmi, świeże lub 
schłodzone, wyłączając zawarte w pozycjach: 
02072620 – 02072670

529 216 281 055

Mięso z indyków – nogi i ich kawałki z kośćmi, 
zamrożone, wyłączając podudzia i ich kawałki

511 765 221 496

Podroby z indyka, zamrożone – wątróbki 372 153 289 034

Mięso z indyków – całe skrzydła nawet 
z końcami, z kośćmi, zamrożone

362 787 222 540

Mięso z indyków – nogi i ich kawałki z kośćmi, 
świeże lub schłodzone, bez podudzi i ich 
kawałków

285 160 161 080

Podroby z indyka, zamrożone inne niż wątróbki 202 125 144 136

Mięso z indyków – grzbiety, szyje, grzbiety 
włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, 
zamrożone

164 766 109 180

Mięso z indyków – piersi i ich kawałki, z kośćmi, 
zamrożone

109 807 29 392

Mięso z indyków, zamrożone, oskubane 
i wypatroszone, bez głów i łap, z szyjami, 
sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako 
„indyki 80%”

90 630 24 276

Mięso z indyków – połówki lub ćwiartki, 
z kośćmi, świeże lub schłodzone

40 419 19 800

Podroby z indyka – świeże lub schłodzone inne 
niż wątróbki

1 978 1 722

Mięso z indyków, świeże l. schłodz., niecięte, 
oskubane i wypatr., bez głów, łap, szyj, serc, 
wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73%” 
l. inaczej zgłaszane

40 0

Ogółem 20 367 166 17 447 196
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FORMUŁUJMY 
REALISTYCZNE 
OCZEKIWANIA 
W sy tu acji gdy jest tak wie le czyn ni ków 
ze wnętrz nych wpły wa ją cych na bran żę, 
mu si my do sto so wać na sze ocze ki wa nia 

do te go, co jest moż li we. Naj lep szym 
przy kła dem ostat nich mie się cy i lat jest 
kwe stia do stęp no ści i cen su row ców do 
pro duk cji pasz. Uży wa nie al ter na tyw -
nych za mien ni ków lub re cep tur po zwa -
la na opty ma li za cję kosz tów pro duk cji, ale 

nie jed no krot nie prze kła da się to na uzy -
ski wa ne wy ni ki ho dow la ne. Ko lej ną kwe -
stią jest si ła ro bo cza na fer mach, któ rej 
do stęp ność i ja kość nie ustan nie spa da. 
Je że li nie doj dzie do po pra wy pro ce sów 
lub więk szej au to ma ty za cji, to bez względ -
nie od bi je się to na wy ni kach tech nicz -
nych, a na stęp nie eko no micz nych cho wu 
in dy ka. Pew nie naj trud niej jest wal czyć 
z pta sią gry pą, gdyż nie jed no krot nie je -
ste śmy w tej wal ce bez rad ni. Jed nak nie 

Ostatnie kilka lat doświadczyło branżę indyczą wszelkimi możliwymi 

wyzwaniami i zagrożeniami, co wydawało się być niekończącym kryzysem. 

Poczynając od COVIDu i wysoce patogennej ptasiej grypy po zawirowania 

polityczne, oddziaływanie tych zjawisk na naszą działalność było ogromne. 

Toczące się na świecie wydarzenia miały znaczący wpływ na organizację 

i warunki produkcji zwierzęcej, dostępność i koszty środków produkcji oraz 

zachowania konsumenckie. Dobra wiadomość jest taka, że ta sytuacja nie 

będzie trwać wiecznie. Zanim jednak obecny kryzys stanie się przeszłością, 

musimy skupić się na tym, jak możemy wspierać się wzajemnie, 

aby zapewnić trwałość branży na wiele nadchodzących lat.
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PREZENTACJE

RAZEM ODNIESIEMY SUKCES: 
SPOJRZENIE NA AKTUALNY STAN BRANŻY INDYCZEJ
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zwal nia nas to z od po wie dzial no ści za sta -
tus sa ni tar ny ferm. Po dej mo wa nie do dat -
ko wych dzia łań w ce lu zwięk sze nia bio -
ase ku ra cji jest nie zbęd ne, w prze ciw -
nym ra zie prę dzej czy póź niej za pła ci my 
ce nę za zbyt du że kom pro mi sy. 

SILNIEJSI RAZEM 
Sta jąc wo bec ta kich wy zwań, cięż ko jest 
po ko nać je sa mo dziel nie. War to jest 
współ pra co wać z eks per ta mi i part ne ra -
mi, któ rzy dys po nu ją spe cja li stycz ną wie -
dzą w swo ich dzie dzi nach. War to roz ma -
wiać o pro ble mach, bo bar dzo czę sto 
oka zu je się, że nie je ste śmy je dy ny mi, 
któ rzy się z ni mi zma ga ją. Nie ste ty, dzia -
ła nie pod pre sją oko licz no ści nie za wsze 
po ma ga w po dej mo wa niu ra cjo nal nych 
de cy zji. Stwo rze nie re la cji ze swo imi 
part ne ra mi biz ne so wy mi, opar tych na za -
ufa niu i sza cun ku, po ma ga w po ko na niu 
kry zy sów i wspie ra roz wój w bar dziej 
sprzy ja ją cych oko licz no ściach.  

ŁAGODZENIE WPŁYWU 
BIEŻĄCYCH WYZWAŃ  
Naj waż niej szym aspek tem przy wpro wa -
dza niu zmian w swo jej dzia łal no ści jest 
sze ro ka per spek ty wa sy tu acji oraz świa -
do mość kon se kwen cji pod ję tych de cy zji. 
Szyb kie i po zor nie sku tecz ne roz wią za nia 
nie za wsze przy no szą po zy tyw ne re zul -
ta ty w dłuż szej per spek ty wie cza su. 

Weź my na przy kład pod uwa gę 
ener gię. W związ ku z istot nym 
wzro stem cen, na tu ral nym 
jest po szu ki wa nie 
spo so bów na ob -
ni że nie jej zu ży -
cia. Cho ciaż 
ob ni że nie tem pe ra -
tur w obiek tach in wen -
tar skich lub zmniej sze -

nie po zio mu wen ty la cji po ma ga w ogra -
ni cze niu zu ży cia wę gla lub ga zu, to nie jed -
no krot nie dłu go fa lo we kon se kwen cje ta -
kich de cy zji są bar dziej kosz to we. W za leż -
no ści od wie ku pta ków mo że to po wo do -
wać sku pia nie się pi skląt i pta ków we 
wcze snym wie ku i w re zul ta cie upad ko -
wość lub pro ble my krą że nio wo-od de -
cho we. W przy pad ku star szych stad, zbyt 
ni ska tem pe ra tu ra skut ku je m.in. pod wyż -
sze niem kon wer sji pa szy, po nie waż zwie -
rzę ta wy ko rzy stu ją ener gię z pa szy, aby się 
ogrzać. W ta kiej sy tu acji, war to przede 
wszyst kim pra co wać nad opty mal nym 
usta wie niem pa ra me trów wen ty la cji. Ce -
lem jest, aby z jed nej stro ny do star czyć wy -
star cza ją cą ilość tle nu do in dycz ni ka, 
a z dru giej stro ny, ogrzać wpa da ją ce z ze -
wnątrz po wie trze naj bar dziej efek tyw nie 
wy ko rzy stu jąc od po wied nie ci śnie nie 
i ruch po wie trza. 

Pa sza sta no wi ko lej ne klu czo we wy -
zwa nie w na szej bran ży. Do stęp ność 
pew nych skład ni ków jest ogra ni czo na ze 
wzglę du na bra ki lub bar dzo wy so kie ce -
ny, więc sto su je się al ter na tyw ne za mien -
ni ki. Po mi mo te go, cał ko wi te kosz ty ży -
wie nia stad na dal są naj wyż sze w hi sto -
rii. Trud no jest zna leźć rów no wa gę mię -
dzy opty ma li za cją kosz tów ży wie nia, 
a utrzy ma niem sa tys fak cjo nu ją cych wy -
ni ków ho dow la nych. Ho dow cy sa mi pro -
du ku ją cy pa szę ma ją za pew ne więk szy 
wpływ na re la cję ce ny do ja ko ści. W przy -

pad ku za ku pu pasz waż ne jest za ufa -
nie do swo je go do staw cy oraz 

we ry fi ka cja pa ra me trów. Po -
za wszyst kim wy da -

je się jed nak, że pa sze po da wa ne na 
wcze snym eta pie ży cia są klu czo we 
i two rzą fun da ment dla do brej for ma cji 
i mi ne ra li za cji ko ści oraz zdro wia je lit. 
Mo że za tem na le ży roz wa żyć sto so wa nie 
droż szej die ty w od cho wie, a na stęp nie 
zna leźć oszczęd no ści kosz tów na póź niej -
szym eta pie ży cia sta da, kie dy bę dzie to 
mia ło mniej szy wpływ na wy nik koń co -
wy. Ta kie go ro dza ju ana li zy naj le piej 
prze pro wa dzać w szer szym gro nie eks -
per tów, przede wszyst kim spe cja li stów 
ds. ży wie nia. 

PODSUMOWANIE 
Cho ciaż ilość wy zwań w nad cho dzą cym 
okre sie za pew ne nie ule gnie zmniej sze -
niu, war to za cho wać opty mizm. Ja ko 
bran ża, na dal ma my szan sę za cho wać 
na szą kon ku ren cyj ność, je że li bę dzie my 
so bie ra dzić le piej od pro du cen tów in dy -
ka na in nych ryn kach. War to na to miast 
pa mię tać w naj bliż szym cza sie o trzech 
aspek tach:  

Za rzą dzać ocze ki wa nia mi uwzględ nia -t

jąc śro do wi sko i oto cze nie, w któ rym 
funk cjo nu je my. 
Ła go dzić wpływ nie ko rzyst nych zja -t

wisk po przez roz waż ne i prze my śla ne 
dzia ła nia o cha rak te rze krót ko i dłu go -
okre so wym. 
Po dej mo wać de cy zje we współ pra cy t

z rze tel ny mi part ne ra mi. t

Pra cu jąc ra zem mo że my dzie lić się 
swo im do świad cze niem i umie jęt -
no ścia mi. Ze spół Gre la vi oraz 
Hy brid słu żą wspar ciem w każ -
dym aspek cie ho dow li in dy ka. 
Kra jo wi i mię dzy na ro do wi eks per -
ci z za kre su zoo tech ni ki, wen ty la -
cji, bio ase ku ra cji bądź ży wie nia 
po zo sta ją do Pań stwa dys po zy cji. 
Do sko na ły pro dukt to tyl ko po -
czą tek na szej ofer ty.
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ŻYWIENIE

I st nie je wie le aspek tów, któ re wpły -
wa ją na wy ni ki pro duk cyj ne in dy -
ków. Istot ne jest, aby wy so ko wy daj -

ne pta ki po sia da ły do bry ge no typ (czyn -
ni ki ge ne tycz ne). Ko lej no pta kom na le -
ży za pew nić od po wied nie wa run ki by to -
wa nia (czyn ni ki śro do wi sko we). Klu -

czem do suk ce su jest rów nież od po wied -
nie ży wie nie, a tak że umie jęt ność szyb -
kie go re ago wa nia, je że li w sta dzie no tu -
je się nie pra wi dło wo ści wy ni ka ją ce ze 
złe go ży wie nia. Ży wie nie, z per spek ty wy 
pro du cen ta, jest głów nym czyn ni kiem 
wpły wa ją cym na ogól ny koszt pro duk cji. 

Po nad to, za pew nie nie wła ści we go ży wie -
nia in dy kom po zwa la unik nąć ne ga tyw -
nych, trwa łych skut ków dla ich zdro wia 
i wy daj no ści. 

SZYBKIE REAGOWANIE 
Pro ble my zwią za ne z ży wie niem sta ją 
się szcze gól nie wi docz ne we wcze snym 
okre sie ży cia, oko ło 2-4 ty go dnia. Ob ja wy, 
ta kie jak sła by roz wój płyt ki wzro sto wej 
w ko ściach nóg, mo gą ob ja wiać się pod 
po sta cią wy krzy wio nych nóg lub tzw. 
„kow bo jek”. Nie do bór mi ne ra łów w pa szy 
mo że spo wo do wać dys chon dro pla zję ko -
ści pisz cze lo wej i pro ble my z mi ne ra li za -
cją ko ści (krzy wi ca). Oba scho rze nia mo -
gą po wo do wać pro ble my z po ru sza niem 
się, co z ko lei mo że pro wa dzić do gor szej 
wy daj no ści i zwięk szo nej śmier tel no ści. 
Nie do bór wap nia, fos fo ru i wi ta min, mo -
że po wo do wać wie le pro ble mów zwią za -
nych ze wzro stem i pro duk cją. Naj le piej 
jest jak naj wcze śniej to roz po znać i pod -
jąć dzia ła nia, po nie waż póź niej sze ich 
ko ry go wa nie sta je się trud niej sze do 
osią gnię cia i jest bar dziej kosz tow ne. 

KORELACJA POMIĘDZY 
ZADAWANĄ PASZĄ 
A TEMPEM WZROSTU 
Na le ży do brze po znać pro fil wzro stu in -
dy ków. Nie któ re cha rak te ry zu je szyb kie 
tem po wzro stu we wcze snym okre sie ży -
cia. To spra wia, że ich za po trze bo wa nie 
na skład ni ki od żyw cze w okre sie od 1 do 
6 ty go dnia jest bar dzo waż ne, aby za -
pew nić każ de mu in dy ko wi w sta dzie 
wła ści wy roz wój ko ści, któ ry wspo mo że 

DLACZEGO ŻYWIENIE INDYKÓW  

JEST WAŻNE?
W żywieniu zwierząt gospodarskich wykorzystuje się pasze 
objętościowe soczyste (zielonki, kiszonki, okopowe), objętościowe 
suche (siano, słoma, plewy) oraz treściwe. Niemal wszystkie pasze 
przed podaniem zwierzętom należy poddać obróbce mechanicznej, 
cieplnej bądź chemicznej. W zależności od rodzaju stosowanych pasz, 
rodzaju i wielkości stada wykorzystywane są różne technologie ich 
przygotowania.
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późniejszy wzrost. Klu czo we są rów nież 
do dat ki pa szo we po da wa ne w od po -
wied nim cza sie. Po mo gą one za pew nić 
sta du od po wied ni wzrost do peł ne go po -
ten cja łu ge ne tycz ne go. 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 
Mi mo że wszyst kie skład ni ki pa szy są nie -
zbęd ne, to aby za pew nić in ten syw ny 
roz wój sta da, pew ne skład ni ki od żyw cze 
są szcze gól nie waż ne we wcze snych eta -
pach ży cia. Wapń, wi ta mi na D3 i fos for 
bio rą udział w roz wo ju ko śc ca. Ich od po -
wied nia ilość w daw ce po kar mo wej 
umoż li wia in dy kom wzrost zgod nie z ich 
po ten cja łem ge ne tycz nym. Dla te go waż -
ne jest, aby zro zu mieć lub kon sul to wać 
za ob ser wo wa ne symp to my z fa chow -
cem (np. wy spe cja li zo wa nym do rad cą ży -

wie nio wym). Zwłasz cza iż nad mier na lub 
nie wy star cza ją ca ilość okre ślo ne go skład -
ni ka do da ne go do pa szy mo że mieć po -
waż ne kon se kwen cje dla wy daj no ści sta -
da. Do da wa nie nie któ rych skład ni ków do 
pa szy jest po wszech ne, aby roz wią zać 
pro ble my w sta dzie. Na przy kład, wapń 
jest czę sto „uzu peł nia ny” w ce lu po pra -
wy kon dy cji nóg. Wa dą te go roz wią za nia 
jest to, że nad mier na ilość wap nia mo że 
zmniej szyć sku tecz ność en zy mu fi ta zy, co 
pro wa dzi do więk szych pro ble mów z wy -
daj no ścią sta da. Za tem sto so wa nie do -
dat ków pa szo wych po win no być ści śle 
mo ni to ro wa ne i kon tro lo wa ne. W tym ce -
lu waż ne jest, aby zro zu mieć po trze by 
sta da na róż nych eta pach cy klu i za -
pew nić od po wied nią ilość wy ma ga nych 
skład ni ków od żyw czych, aby zop ty ma li -
zo wać wy daj ność i ren tow ność. 

PODSUMOWANIE 
Wy daj ność sta da jest skła do wą czyn ni -
ków ge ne tycz nych, śro do wi sko wych i ży -
wie nia. Se lek cja ge ne tycz na, pra wi dło we 
wa run ki by to wa nia in dy ków oraz zbi -
lan so wa na daw ka po kar mo wa po zwo lą 
na osią gnię cie peł ne go po ten cja łu sta da 
in dy ków. W kon tek ście ży wie nia, pod sta -
wą jest zro zu mie nie pod staw ży wie nia in -
dy ków – te go jak funk cjo nu je ich układ 
po kar mo wy, ja kie za po trze bo wa nie ma -
ją w po szcze gól nym okre sie ży cia, a tak -
że zna jo mość do dat ków do pasz ak tu al -
nie znaj du ją cych się na ryn ku i moż li wość 
kon sul to wa nia sy tu acji w sta dzie z fa cho -
wym do rad cą. t 
 

www.poultryproducer.com

ŻYWIENIE

tel.  89 519 05 49, 89 512 35 13, tel. kom. 501 937 987      

e-mail:  prenumerata@proagricola.com.pl 
sklep internetowy:  www.sklep.portalhodowcy.pl

Utrzymanie i żywienie 
drobiu w naturalnych 
systemach sprzyjających 
ich zdrowotności

Dodruk: 2019 
Ilość stron: 208 
Cena: 32 zł  
(+ 5 zł koszty przesyłki)

Ponownie w sprzedaży książka,  

O KTÓRĄ PYTA CAŁY ŚWIAT!

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.portalhodowcy.pl

Drobiarstwo
niekonwencjonalnie

ZAMÓWIENIA:
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DODATKI PASZOWE

LACTOBACILLUS PLANTARUM 
– BAKTERIA, KTÓRA DUŻO MOŻE
Podstawową funkcją przewodu pokarmowego zwierząt jest trawienie 
i wchłanianie substancji pokarmowych, jednakże pełni on jeszcze 
jedną bardzo ważną funkcję – zapewnia właściwą ochronę 
organizmu. Błony śluzowe przewodu pokarmowego to tzw. pierwsza 
linia frontu, gdzie dochodzi do kontaktu z wieloma patogenami 
wnikającymi do organizmu m.in. wraz z pożywieniem. Powierzchnia 
błon zasiedlona jest przez miliardy mikroorganizmów tworząc 
mikroflorę bakteryjną, zapewniającą homeostazę układu 
odpornościowego organizmu. W układzie pokarmowym dochodzi 
do bezpośredniego kontaktu układu immunologicznego z antygenami 
pochodzącymi z zewnątrz (patogenami), co tworzy sytuację ciągłego 
uczenia się i rozwoju pamięci immunologicznej.

Modulacja układu immunologicznegoEfekt metaboliczny

Wpływ na mikrobiotęEfekt terapeutyczny

P R O B I OT Y K I

☑ Modulacja układu 
immunologicznego 

☑ Konkurencyjność 
z drobnoustrojami patogennymi 

☑ Wytwarzanie bakteriostacyn 

☑ Hamowanie kolonizacji przewodu 
pokarmowego przez patogeny 

☑ Obniżanie pH przewodu 
pokarmowego 

☑ Adsorpcja drobnoustrojów 
i ich toksyn 

☑ Wydłużenie pasażu treści 
pokarmowej 

☑ Opóźnione opróżnianie żołądka 

☑ Przerost nabłonka w jelicie 
cienkim 

☑ Stymulacja fermentacji 
sacharydów 

☑ Regulacja produkcji kału 
(częstotliwość i konsystencja)

Mechanizm działania 
bakterii probiotycznych:
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Pod czas sta nów za pal nych w je li -
tach do cho dzi do za bu rze nia in -
te gral no ści ko mó rek na błon ka je -

lit, a zwią za ne jest to nie rzad ko z ak ty wa -
cją pro ce su apop to zy czy li kon tro lo wa nej 
śmier ci wspo mnia nych ko mó rek. Obec ne 
ba da nia na uko we sku pia ją się nad za pew -
nie niem ochro ny ko sm ków je li to wych 
zwie rząt. Wie le za sług w tym za kre sie 
przy pi su je się pro bio ty kom. Jed nak do tej 
po ry nikt nie za le cał sto so wa nia pro bio -
ty ków od sa me go po cząt ku od cho wu do 
koń ca cy klu. By ło to po pro stu za dro gie. 
Po wsta ła jed nak no wa stra te gia – pre wen -
cyj ne sto so wa nie pro bio ty ków, aby nie do -
pu ścić do roz wo ju in nych kon ku ren cyj -
nych form mi kro or ga ni zmów. Jest to pew -
ne go ro dza ju re wo lu cja, zmia na my śle nia! 

Avi biom jest płyn nym pro duk tem 
pro bio tycz nym prze zna czo nym dla drobiu 

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

DODATKI PASZOWE

Podwójna 
kontrola ilości 

bakterii 
w produkcie

✓✓

KORZYŚCI: 

✓ Redukuje upadki 

✓ Poprawia konwersję 

paszy 

✓ Chroni przed 

szkodliwym 

działaniem grzybów 

i mikotoksyn 

✓ Zdecydowana 

poprawa jakości 

ściółki 

✓ Ogranicza 

namnażanie się 

bakterii patogennych, 

w tym E. coli 

i Salmonelli

 

PŁYNNY PRODUKT 

PROBIOTYCZNY  

DLA DROBIU  
I TRZODY CHLEWNEJ

„To my kontrolujemy środowisko 

poprzez zwiększenie miana bakterii 

probiotycznych, a nie środowisko 

w przypadkowy sposób kontroluje 

naszą hodowlę”

W DOBRYM NASTROJU 

OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA!

OCHRONA 
KOSMKÓW 

JELITOWYCH 
poprzez prewencyjne 

stosowanie probiotyków 
od pierwszego 

dnia życia ptaków, 
bez podnoszenia 

kosztów  
żywienia.

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

www.allpol.com.pl

ZALECANE DODATKOWO: 

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

DAWKOWANIE:  

Podawanie ciągłe 

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

 

Co drugi dzień 

do wody: 
100-200 ml na 
1000 litrów wody
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i trzo dy chlew nej. Pre pa rat za wie ra ży we 
kul tu ry bak te rii Lac to ba cil lus plan ta rum. 
Ten bar dzo sil ny szczep cha rak te ry zu je 
się wy so ką pro duk cją kwa su mle ko we go. 
Dzia ła jak za sie dlacz. Pre pa rat moż na po -

da wać do pa szy ja ko na trysk w koń co wej 
fa zie pro duk cji lub do wo dy. Moż na go 
sto so wać tak że ja ko za mgła wia nie oraz 
oprysk ściół ki. W przy pad ku dro biu za le -
ca się sto so wa nie pre pa ra tu ja ko oprysk 
na ściół kę przed wsta wie niem, a na -
stęp nie ja ko sta ły do da tek do wo dy. Ży -
we kul tu ry bak te rii w spo sób pre cy zyj ny 
i na tych mia sto wy za sie dla ją je li ta mło -
dych zwie rząt i nie do pusz cza ją do roz -
wo ju szko dli wej mi kro flo ry. Klu czem 
dzia ła nia te go pro duk tu jest to, iż pre pa -
rat za wie ra tyl ko je den szczep bak te rii, 
o sil nym wła ści wo ściach ad he zyj nych 
do ko mó rek świa tła je li ta na kie ro wa -
nych na in ten syw ne po dzia ły, co skut ku -
je bły ska wicz ną ko lo ni za cją je lit. „To my 
kon tro lu je my śro do wi sko po przez zwięk -
sze nie mia na bak te rii pro bio tycz nych, 

a nie śro do wi sko w przy pad ko wy spo sób 
kon tro lu je na szą ho dow lę”. 

W do świad cze niach nad pre pa ra tem 
Avi biom wy ka za no, że po pra wia on w zna -
czą cy spo sób in te gral ność je lit. Izo la ty 
biał ko we z ko mó rek szcze pów Lac to ba cil -
lus ha mo wa ły ak ty wa cję apop to zy ko mó -
rek na błon ka je lit i wspo ma ga ły ich wzrost 
po przez re duk cję czyn ni ka mar twi cy no -
wo two ru (TNF). Do dat ko wo bak te rie z ro -
dza ju Lac to ba cil lus w pre pa ra cie wią za -
ły biał ka po wierzch nio we na błon ka je lit 
i ha mo wa ły ad he zję E. co li do ko mó rek na -
błon ka świa tła je li ta. Pro wa dzi to do 
znacz ne go ogra ni cze nia lub cał ko wi tej eli -
mi na cji bak te rii E. co li z prze wo du po kar -
mo we go pta ków, po nie waż bak te rie te, 
aby pra wi dło wo funk cjo no wać, mu szą 
się za ko twi czyć w na błon ku je lit. 

DOŚWIADCZENIA 
W LABORATORIUM  
Mi kro or ga ni zmy obec ne w pre pa ra cie 
zo sta ły wstęp nie scha rak te ry zo wa ne 
w wa run kach la bo ra to ryj nych pod 
wzglę dem cech pro bio tycz nych. Oce -
nio no prze ży wal ność w ni skim pH śro -
do wi ska oraz ak tyw ność an ta go ni stycz -
ną wo bec pa to gen nych szcze pów Sal mo -
nel la (S. en te ri di tis, S. sa int paul, S. vir chov, 
S. ty phi mu rium), he mo li tycz nej E. co li 
i Clo stri dium per frin ges. Bak te rie pa to -
gen ne wy izo lo wa no od cho rych zwie rząt 
w Pań stwo wym In sty tu cie We te ry na -
ryj nym w Pu ła wach. 

Okre ślo ne zo sta ły tak że in ne ce chy 
mi kro or ga ni zmów ta kie jak wzrost i syn -
te za kwa su mle ko we go w róż nych wa run -
kach tem pe ra tu ro wych. Wy mie nio ne ce -
chy oznaczone zo sta ły w temp. in ku ba -

24
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Tab. 1. Wartość MIC dla badanych 
kokcydiostatyków wyznaczona 
metodą seryjnych rozcieńczeń 
na mikropłytkach (μg/ml)

Kokcydiostatyk
Wartość MIC 

(μg/ml) Avibiom

Diklazuril 500

Salinomycyna  250*

Robenidyna   20

Decoquinat 250

Monoenzyna   65

Maduramycyna  250*

Nikarbazyn 250

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

 
 Wzrost [ j.t.k./mL]

Zawartość kwasu mlekowego 
w podłożu po 24 godz. inkubacji 

bakterii [g/L]

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

[ j.t.k./mL]

Poziom redukcji 
OTA w podłożu po 
24 godz. inkubacji 

bakterii [%]
30°C 37°C 42°C 37°C 42°C

Avibiom 109 109 108 15 13,6 108 32
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cji 30 i 37°C ze wzglę du na oce nę moż li -
wo ści ho dow li szcze pów w ska li pro duk -
cyj nej. Po nad to oce nio no tak że zdol -
ność mi kro or ga ni zmów do ob ni ża nia 
stę że nia ochra tok sy ny A w śro do wi sku 
(mi ko tok sy ny czę sto za nie czysz cza ją cej 
pa sze zbo żo we). Wy ni ki ba dań przed sta -
wio no w tabeli 2. 

WYNIKI TERENOWE 
NA FERMIE BROJLERÓW 
ROSS 308 
W 2020 ro ku prze pro wa dzo no do świad -
cze nie z uży ciem pre pa ra tu Avi biom na 
du żej fer mie dro biu. Gru pę kon tro l ną sta -
no wi ło 470 tys. pta ków zlo ka li zo wa nych 
w 9 obiek tach, a gru pę kon tro lą 530 tys. 
pta ków w 9 obiek tach. Do świad cze nie 
wy ko na no w dwóch po wtó rze niach, któ -
re obej mo wa ło IV i V rzut w ro ku.  

STADA REPRODUKCYJNE 
Prze ba da no tak że wpływ pro bio ty ku 
z udzia łem Lac to ba cil lus plan ta rum na 
śmier tel ność w pierw szych dniach od cho -
wu pi skląt wy klu tych z jaj kur re pro duk -
cyj nych, któ rym po da wa no pre pa rat. 
Avi biom po da wa no w sta dzie re pro duk -
cyj nym w wo dzie przez ca ły okres nie śno -
ści. Śmier tel ność pi skląt w gru pie kon tro -
l nej do 7 do by ży cia wy nio sła 690 sztuk 
a w gru pie z pro bio ty kiem 140. 

KORZYŚCI 
Z ZASTOSOWANIA 
PROBIOTYKU AVIBIOM 
NA FERMIE INDYKÓW 
Pro bio tyk Avi biom mo że być za sto so wa -
ny tak że w for mie za mgła wia nia. Moż na 
go sto so wać ja ko czyn nik za po bie ga ją cy 
roz wo jo wi asper gi lo zy. W ba da niach 

DODATKI PASZOWE

Fot. 1, 2. Na zdjęciu widać, jak silnie 
klon bakterii Avibiom walczy o nisze 

bytowania z grzybami. Poprzez 
wydzielanie różnego rodzaju 

substancji nie pozwala rozwijać się 
pleśni w najbliższym swoim 

sąsiedztwie

Wyłącznym dystrybutorem produktów Danisco Animal Nutrition w Polsce jest firma Noack Polen Sp. z o.o.  
ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa, (22) 853 37 92, e-mail: office.pl@noackgroup.com    www.noackgroup.com
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in vi tro stwier dzo no od dzia ły wa nie pre -
pa ra tu Avi biom na grzy by. Na fer mie li -
czą cej 60 tys. sztuk in dy czek od po cząt -
ku wsta wie nia przez pierw sze 14 dni do -
ko ny wa no za mgła wia nia 5% roz two rem 
wod nym z pro bio ty kiem w okre sie co 48 
go dzin przez 7 dni. W sta dach kon tro l -

nych 1 i 2, gdzie nie za sto so wa no za -
mgła wia nia pod czas od cho wu in dy cząt, 
za no to wa no upad ki na po zio mie 45 i 43 
sztuk. Upad ki w gru pie do świad czal nej 
sta no wi ły 5 sztuk. 

Do świad cze nia wy ka za ły, że za sie dla -
nie flo ry bak te ryj nej mło dych pta ków 

26
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Rzut V

Rzut V
Grupa dośw. 

z probiotykiem
Grupa 

kontrolna

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

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

Masa ciała w dniu uboju, kg 2,28 2,19

Upadki i selekcja, % 3,90 4,25

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

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

Stado z pro -

bio ty kiem

Stado 

kontrolne

Upadki razem do 7 doby, szt. 140 690

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

ze stwierdzoną aspergillozą

20 tys. szt. 20 tys. szt. 20 tys. szt.

Tab. 3. Aktywność antybakteryjna 
preparatu Avibiom

Opis Avibiom

Właściwości antybakteryjne

Escherichia coli +++

Clostridium perfringens ++++

Salmonella enterica ser, 

Enteritidis
++++

Salmonella enterica ser, 

Typhimurium
++++

Lawsonia intracellularis ++++

Brachyspira  +++

Listeria monocytogenes ++

Staphylococcus aureus ++

Aeromonas hydrophila ++

Campylobacter jejuni ++

Enterobacter aerogenes +

Serratia marcescens +

Proteus vulgaris +

Pseudomonas aeruginosa +++

Shigella flexneri ++

Yersinia enterocolitica +

Tolerancja niskiego pH

pH 2,0 72%

pH 3,0 85%

Tolerancja soli żółciowych

0,25% żółci bawolej 85%

0,50% żółci bawolej 94%

1,0% żółci bawolej 99,9%

Liczebność populacji bakterii

przechowywanie 30 dni, +4°C 
do +15°C

100%

przechowywanie 30 dni, 
+20°C

95%
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bak te rią Lac to ba cil lus plan ta rum oraz 
utrzy my wa nie od po wied nie go daw ko wa -
nia te go pro bio ty ku przez ca ły okres 
od cho wu poprawia wy ni ki pro duk cyj -
ne. Pro dukt moż na sto so wać ja ko do da -
tek do pa szy, wo dy oraz w for mie za -
mgła wia nia.  

Koszt te go pro bio ty ku jest ok. trzy ra -
zy mniej szy niż w przy pad ku in nych pro -
duk tów ob ni ża ją cych pH w prze wo dzie 

po kar mo wym, co po wo du je że mo że 
być sto so wa ny przez ca ły okres od cho wu 
bez pod no sze nia kosz tów ży wie nia. Wy -
stę pu je w po sta ci płyn nej i za wie ra tyl ko 
ży we kul tu ry bak te rii o od po wied niej 
za war to ści kul tur bak te ryj nych. Po wo du -
je to, że ist nie je moż li wość szyb kie go 
i pre cy zyj ne go za sie dla nia je lit mło dych 
zwie rząt, jesz cze przed tym jak za czną na -
mna żać się bak te rie pa to gen ne. Każ da 

szar ża pre pa ra tu te sto wa na jest na po -
zio mie ge ne tycz nym me to dą PCR. Pro du -
cent wy ko rzy stu je do te go ce lu au tor skie 
te sty ge ne tycz ne na po trze by wła snej 
pro duk cji. Do dat ko wo kul tu ry bak te ryj ne 
za war te w pro duk cie kon tro lo wa ne są na 
po zio mie mi kro bio lo gicz nym w ho dow -
lach na po żyw kach se lek cyj nych. t

DODATKI PASZOWE
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KATALOG FIRM
DROBIARSKICH

EDYCJA V

PEŁNA INFORMACJA O RYNKU DROBIARSKIM W POLSCE

ZAMÓW  
TERAZ

Format: 164 × 239 mm 

Objętość: 406 stron 

V edycja 2021/2022

BEZPŁATNY  

dla prenumeratorów  
Hodowcy Drobiu lub  

Indyka Polskiego

WPŁATY:  
„Pro Agricola” Sp. z o.o., ul. Puławska 39 lok. 30, 02-508 Warszawa      z tytułem KFD2021 
nr konta: 10 8857 1067 3001 0009 8179 0001      kwota 75 zł (w tym 5 zł przesyłka) 

ZAMÓWIENIA:  

sklep.portalhodowcy.pl

Wszystko czego potrzebujesz  
do prowadzenia profesjonalnej produkcji drobiarskiej. 

Polska jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej. 
Stwarza to przestrzeń dla działalności tysięcy firm.  

Jeśli poszukujesz sprawdzonych, rzetelnych informacji o rynku drobiarskim 
w Polsce koniecznie zajrzyj do naszego Katalogu.  

Katalog zawiera dane o podmiotach zajmujących się: 

• produkcją/sprzedażą jaj wylęgowych, piskląt, zestawów 
rodzicielskich, odchowem drobiu 

• sprzedażą wyposażenia ferm, urządzeń do inkubacji jaj, 
agrobudownictwem 

• produkcją pasz, urządzeń do produkcji pasz 

• sprzedażą ściółki, środków higieny ferm 

• produkcją surowców drobiarskich 

• weterynarią 

• ubojem, przetwórstwem drobiu itp.

Skorzystaj  

z naszego ponad 

25-letniego  
doświadczenia  

w branży.

PONAD 
1300 
FIRM 

z branży 
drobiarskiej
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W przed dzień te go wy da rze nia 
od by ła się wy jąt ko wa ko la cja, 
któ ra ob ję ła rów nież de gu -

sta cję wi na. Uczest ni cy prze ży li wspól nie 
„ku li nar ną po dróż z pol skim wi nem”. 

Pro gram se mi na rium obej mo wał 
czte ry ar cy cie ka we wy kła dy oraz pa nel 
dys ku syj ny, któ ry za jął ca ły czas do stęp -
ny na sa li wy kła do wej, a tak że licz ne dys -
ku sje w pod gru pach.  

Na spo tka niu obec ni by li przed sta wi -
cie le naj więk szych pol skich dro biar skich 
firm pa szo wych – moż na by rzec sa ma 

9 listopada 2022 miało miejsce wyjątkowe spotkanie, 

współorganizowane przez trzy firmy: Hamlet Protein, Hankkija Oy 

oraz Noack. Pod egidą Feed Your Brain odbyło się seminarium 

zatytułowane „Optymalizacja bez kompromisów”. Celem spotkania 

była wspólna dyskusja o najważniejszych problemach dotyczących 

żywienia młodych zwierząt w obszarze drobiu. Podczas obrad 

prelekcje wygłosiło wielu znanych specjalistów, którzy posiadają 

najlepsze kompetencje w tej dziedzinie. Spotkanie to było zatem 

okazją na „nakarmienie swojego mózgu” świeżą porcją wiedzy 

oraz na nawiązanie nowych relacji w branży. 
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REPORTAŻ

OPTYMALIZACJA BEZ KOMPROMISÓW 
WSPOMNIENIE Z SEMINARIUM FEED YOUR BRAIN POULTRY
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śmie tan ka bran ży pa szo wej. Or ga ni za to -
rzy nie za po mnie li tak że o swo ich sta łych 
klien tach, któ rych z przy jem no ścią go ści li 
na swo jej li sto pa do wej im pre zie. 

Ry nek dro biu w Pol sce, nie ogra ni cza 
się je dy nie do kra jo we go po dwór ka. Po -
nad po ło wa mię sa dro bio we go wy pro du -
ko wa na w Pol sce kie ro wa na jest na ryn -
ki za gra nicz ne. Wy zwa nia i pro ble my 
bran ży do ty czą wręcz ca łej Eu ro py i są też 
tam szcze gó ło wo dys ku to wa ne. Stąd 
or ga ni za to rzy po słu ży li się wy kła dow ca -
mi, któ rzy już wie le lat po chy la ją się nad 
kon kret ny mi za gad nie nia mi w prze my -
śle dro biar skim. Jed nym z ta kich istot -
nych pro ble mów bran ży jest szcze pie nie 
dro biu prze ciw ko kok cy dio zie. Im mu ni -
za cja prze ciw ko Eime riom po wo du je 
wy stą pie nie kon kret nych skut ków ubocz -
nych. Dr Ma ar ten de Gus sem, któ ry jed -

no cze śnie pia stu je funk cję glo bal ne go 
kon sul tanta ds. dro biu w Ve tworks i jest 
do rad cą aka de mic kim na Wy dzia le Me -
dy cy ny We te ry na ryj nej, Uni wer sy te tu 
w Gan da wie, przed sta wił wy kład nt. ży -
wie nio wych moż li wo ści zła go dze nia skut -
ków ubocz nych szcze pion ki prze ciw ko 
kok cy dio zie. 

Dru gim wy kła dow cą kon fe ren cji pt. 
„Opty ma li za cja bez kom pro mi sów” by ła 
prof. Eli za beth San tin, współ za ło ży ciel ka 
i do rad ca ds. Ba dań i Zrów no wa żo ne go 
Roz wo ju w I See In si de In sti tu te. Te ma -
tem jej wy stą pie nia by ły moż li wo ści za -
pew nie nia zrów no wa żo nej pro duk cji 
dro biu, kła dąc szcze gól ny na cisk na 
zdro we je li ta. 

Dr Al fred Blanch, me ne dżer ka te go -
rii Drób w Ham let Pro te in, roz wi nął za -
gad nie nie wy stę pu ją cych w ma te ria łach 

pa szo wych czyn ni ków an ty ży wie nio wych. 
Za pre zen to wał od kry cia na uko we na ich 
te mat z ostat nich lat. 

Kie row nik dzia łu ba daw czo -roz wo jo -
we go fir my Hank ki ja Oy, jed ne go ze 
współ or ga ni za to rów se mi na rium, dr 
Han ne le Ket tu nen opo wie dzia ła uczest -
ni kom, jak w na tu ral ny spo sób moż na 
utrzy mać sil ną i zdro wą ba rie rę je li to wą 
w in ten syw nej pro duk cji dro biar skiej.  

Na za koń cze nie spo tka nia od był się 
pa nel dys ku syj ny, w któ rym Eli za beth 
San tin, Ma ar ten De Gus sem, Al fred 
Blanch oraz Han ne le Ket tu nen od po -
wia da li na szcze gó ło we py ta nia od 
uczest ni ków kon fe ren cji. A nie by ły to ła -
twe py ta nia, zwa żyw szy na kom pe ten cje 
uczest ni ków, któ rzy re pre zen to wa li li -
de rów bran ży pa szo wej w Pol sce. t
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* * *
 

„Wszyscy wykładowcy byli 

świetnie dobrani, podpierali 

swoje wystąpienia ogromną 

dawką aktualnych danych 

naukowych i wieloletnim 

praktycznym doświadczeniem.” 

* * *

* * *
 

„Bardzo ciekawe i praktyczne 

tematy. Mam kilka nowych 

pomysłów, które postaram się 

w najbliższym czasie 

wdrożyć.” 

* * *
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BIOLOGICZNE PODSTAWY DROBIARSTWA

Po waż ne wąt pli wo ści na te mat 
zdro wot no ści jaj zro dzi ły się 
w 1972 ro ku, kie dy to Ame ri can 

He art As so cia tion (AHA), czy li Sto wa rzy -
sze nie Ame ry kań skich Kar dio lo gów wy da -
ło oświad cze nie ja sno wska zu ją ce na to, 
iż spo ży cie jaj po win no być ogra ni czo ne 
przez kon su men tów. Kar dio lo dzy, po wo -
łu jąc się na wy so ką za war tość cho le ste -
ro lu w żółt ku ja ja oraz je go szko dli wość 
dla or ga ni zmu za re ko men do wa li, iż nie 
na le ży spo ży wać wię cej niż 3 ja ja ty go -
dnio wo. Sto wa rzy sze nie to, zrze sza ją ce 
głów nie au to ry te ty me dycz ne, zre wi do wa -
ło po kil ku dzie się ciu la tach po dej ście do 

jaj, przed sta wia nych ja ko źró dło nad -
mia ru cho le ste ro lu, tłusz czu i ka lo rii. Za -
tem, w ak tu al nych oświad cze niach na li -
ście AHA ja ja nie wid nie ją już ja ko żyw -
ność, któ rą na le ży uni kać lub któ rą po win -
no się ogra ni czać w co dzien nej die cie. 
Roz wia nie wąt pli wo ści w tym te ma cie jest 
waż ne, gdyż żółt ko jaj ka za wie ra le cy ty nę 
– zwią zek, któ ry spra wia, że cho le ste rol za -
war ty w jaj ku nie od kła da się na ścia nach 
na czyń krwio no śnych, co w efek cie 
zmniej sza ry zy ko wy stą pie nia za wa łu 
ser ca (Dzik i Mi tu nie wicz 2017) 

Ja jo to pro dukt kom plet ny uzna wa ne 
jest za je den z głów nych źró deł skład ni ków 

RÓŻNICE W JAKOŚCI 
MIĘDZY JA JAMI INDYCZYMI A POCHODZĄCYMI 
OD INNYCH GATUNKÓW DROBIU
Od lat trwają debaty nad zdrowotnością jaj. Rozważania dotyczą 
kwestii ich spożycia – spożywać jaja czy też nie? Wiele osób wciąż 
zadaje sobie pytania: Jak jaja wpływają na poziom cholesterolu? 
Ile jaj można spożyć w ciągu dnia, czy jest jakiś limit? Czy wśród 
różnych gatunków drobiu istnieją różnice w jajach? Jeśli tak, to jakie? 
Jajo od którego ptaka jest najlepsze?

Tab. 1. Skład jaja w zależności od gatunku drobiu (Przybylski 2012, Mróz i in. 2014)

Gatunek Masa jaja (g) Białko (%) Żółtko (%) Skorupa (%)

Indyk 89 64,4 26,8 8,8

Kura 58 55,8 31,9 12,3

Kaczka 80 52,6 35,4 12,0

Gęś 200 52,5 35,1 12,4

Perlica 40 52,3 35,1 12,6

Przepiórka 18 50,8 27,0 12,2

Struś 1522 59,9 20,9 19,6
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od żyw czych dla czło wie ka (Cot te rill i in., 
1978). W wy ni ku pro ce sów ewo lu cji, ja ja 
róż nych ga tun ków dro biu wy kształ ci ły 
swo je uni kal ne ce chy, po cząw szy od wiel -
ko ści jaj (Rys. 1), a skoń czyw szy na ich skła -
dzie od żyw czym (Hof f mann, 2005), któ ry 
za le ży od ga tun ku dro biu (Mróz i in., 
2014) (Tab. 1). Al bu men (biał ko) ja ja, ja ko 
głów na część ja ja (zaj mu ją ca oko ło 60%), 
skła da się z wo dy (88%), bia łek (11%), mi -
ne ra łów i wę glo wo da nów (1%) (Camp bell 
i in., 2003). Na to miast za war tość róż nych 
bia łek w biel mie ja ja nada ło mu wła ści wo -
ści pia no twór cze, emul gu ją ce i że lu ją ce 
(Abey ra th ne i in. 2013). Jed nak wspo mi na -
ne in for ma cje zo sta ły ogra ni czo ne głów -
nie do ja ja ku rze go.  

W związ ku z po wyż szym, pro wa dzo no 
sze ro kie ba da nia nad wy ko rzy sta niem 
bia łek (al bu min) w prze twór stwie żyw no -
ści, far ma cji czy me dy cy nie ludz kiej (Mi -
ne 2002). Po twier dzo no, iż skład bia łek jaj 
od róż nych ga tun ków dro biu jest róż ny 
(Sun i in. 2017). Róż ni ce te do ty czą wła -
ści wo ści fi zycz nych, ta kich jak lep kość su -
ro we go biał ka i tek stu ra że lo wa pod -
grza ne go biał ka jaj. Lep kość su ro we go 
biał ka, głów nie ze wzglę du na ist nie nie 
owal bu mi ny, jest pod sta wo wą wła ści -
wo ścią do wy ko rzy sta nia w prze twór -
stwie żyw no ści (Abey ra th ne i in. 2014). 
A in du ko wa ne cie płem two rze nie że lu, 
jest ko lej ną waż ną ce chą biał ka jaj (Ho -
uska i in. 2004). Żel po wsta je w wy ni ku 
agre ga cji zde na tu ro wa nych bia łek, któ ra 
jest in du ko wa na przez cie pło lub in ne 
czyn ni ki (Ba ner jee i Bhat ta cha rya 2012).  
War to pod kre ślić, iż bo ga te w skład ni ki 
proz dro wot ne i bio ak tyw ne jest nie tyl ko 
sa mo biał ko, ale tak że żółt ko, a na wet 
i sko ru pa, któ ra jest cen na z po wo du 
struk tu ry wap nio wej. Wspo mnia na struk -
tu ra wap nio wa jest po dob na do tej w ko -
ściach czło wie ka. Z dru giej stro ny, pew ne 
róż ni ce w skła dzie biał ka w biel mie ja ja 
mo gą pro wa dzić do zróż ni co wa nia war -
to ści od żyw czych jaj róż nych ga tun ków 
dro biu. Co waż ne, biał ko ja ja jest uwa ża -
ne za je den z naj bar dziej zrów no wa żo -

nych za so bów ami no kwa sów dla po -
trzeb czło wie ka (Sun i in. 2019).  

Ba da cze z Chiń skie go Uni wer sy te tu 
Rol ni cze go (Sun i in. 2019) pod ję li ba da -
nia ma ją ce na ce lu oce nę wła ści wo ści fi -
zycz nych i od żyw czych jaj in dy czych oraz 
ku rzych, ka czych, gę sich, prze piór czych 
i go łę bich. Na ukow cy po da ją, iż ich do -
świad cze nie mo że być po moc ne w zro zu -

mie niu zróż ni co wa nia wła ści wo ści fi zycz -
nych i od żyw czych biał ka jaj głów nych ga -
tun ków dro biu. 

Wy ka za no, iż ja jo gę sie mia ło naj więk -
szą ma sę (139,37 g), a prze piór cze naj -
mniej szą (11,01 g). Ze wzglę du na du ży roz -
miar jaj ka, ja jo gę sie mia ło rów nież naj cięż -
sze żółt ko, biel mo i sko rup kę. Po za tym sko -
rup ka ja ja gę sie go wy ka zy wa ła najwyższą 
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wy trzy ma łość na pęk nię cie – 8,04 kg. Na -
to miast sko rup ka ja ja go łę bie go by ła naj -
słab sza (0,91 kg). Sto sun ko wo du żą wy so -
kość biał ka stwier dzo no w ja jach ka czych 
(7,36 mm), gę sich (6,43 mm) i ku rzych 
(6,68 mm). Ja ja wszyst kich ga tun ków pta -
ków mia ły po dob ny stoż ko wa ty kształt, jed -
nak ja ja gę sie i in dy cze mia ły znacz nie 
ostrzej szy kształt niż po zo sta łe. Udział 
żółt ka w ma sie ja ja był naj wyż szy u gę si 
(37,91%), na stęp nie u kacz ki (32,40%), 
prze piór ki (30,19%), in dy ka (29,83%), ku -
ry (27,52%) i go łę bia (19,33%). Po dob nie 
istot ne róż ni ce za ob ser wo wa no w pro cen -
to wej za war to ści biał ka po mię dzy po -
szcze gól ny mi ga tun ka mi; ja ja go łę bi mia -
ły naj wyż szą (73,56%) pro cen to wą za war -
tość biał ka. Stwier dzo no rów nież istot nie 
wyż szą pro cen to wą za war tość sko ru py jaj 
u kacz ki i gę si. W ni niej szych ba da niach za -
ob ser wo wa no rów nież istot ne róż ni ce 
w sto sun ku żółt ka do biał ka. Ja jo gę sie mia -
ło naj wyż szy sto su nek żółt ka do biał ka 
(73,19%), a naj niż szy ja jo go łę bie (26,36%). 
Po twier dzo no rów nież po do bień stwo 
w skła dzie ami no kwa sów w biel mie ja ja 
po mię dzy gę sią i kacz ką oraz po mię dzy in -
dy kiem, prze piór ką i ku rą. 

Wia do mym jest, że na ja kość jaj wpły -
wa ją: ra sa, wiek, ży wie nie, za rzą dza nie 
sta dem i wa run ki by to wa nia (Hoc king 

i in., 2003). Róż ne ga tun ki dro biu ma ją 
swo je uni kal ne ce chy jaj, ze wzglę du na 
zróż ni co wa ny pro ces ewo lu cji. Nie któ rzy 

32
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Rys. 2. Główne powody braku popularności jaj indyczych (www.thehappychickencoop.com)

Ograniczona 
dostępność jaj 

indyczych – problem 
z zakupem 

Nie ma kultury 
spożywania jaj 

indyczych

Produkcja jaj 
indyczych nie jest 

opłacalna

Rys. 1. Jaja różnych gatunków drobiu posiadają unikalne cechy, począwszy od wielkości, a skończywszy na ich składzie 
odżywczym (www.rosemarycottageclinic.co.uk)

jajo gęsie

jajo indycze

jajo kacze

jajo kurze

jajo przepiórcze
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ba da cze po da ją, że więk sze ja ja ma ją bar -
dziej elip so idal ny kształt, a mniej sze są 
bar dziej ku li ste, jed nak ce cha ta nie 
wpły wa na ich ja kość. Na to miast kon su -
men ci pre fe ru ją ja ja o du żym udzia le żółt -
ka. Zgod nie z po rów na niem, ja ja pta ków 
wod nych (ka czych i gę sich) mia ły sto sun -
ko wo więk szą pro por cję żółt ka, a ja jo go -
łę bie ma naj mniej szą.  

Wo bec po wyż sze go, je że li nie no tu je 
się gor szych wy ni ków ba dań do ty czą cych 
ja ko ści jaj in dy czych, dla cze go są one rza -
dziej spo ży wa ne przez kon su men tów 
i nie cie szą się po pu lar no ścią (Rys. 2)? 
Przede wszyst kim wy ni ka to z te go, iż pro -
du cen ci mię sa in dy cze go zde cy do wa li 
się nie wcho dzić na ry nek jaj ze wzglę du 
na ni ską opła cal ność pro duk cji. Po pierw -
sze, in dy ki zno szą ja ja znacz nie rza dziej 
niż in ne pta ki; ku ra lub kacz ka zno szą 
oko ło jed ne go ja ja dzien nie, a in dycz ka 
naj wy żej dwa w ty go dniu. In dy ki są tak -
że droż sze w ho dow li, wy ma ga ją znacz -
nie wię cej miej sca i po ży wie nia niż np. ku -
ry nio ski. Po nad to in dy ki póź niej osią ga -
ją doj rza łość płcio wą (www.mo dern far -
mer.com). Co wię cej, je że li już po ja wią się 
ja ja in dy cze w skle pach, to ze wzglę du na 
kosz ty pro duk cji, są zwy kle nie co droż sze, 
więc tym bar dziej kon su men ci nie wy bie -

ra ją jaj od te go ga tun ku dro biu. Pro blem 
do ty czy rów nież zde cy do wa nie ogra ni czo -
nej do stęp no ści jaj in dy czych. Cho ciaż, 
kon su men ci rów nież wska zu ją, dla cze go 
nie chęt nie się ga ją po ja ja in dy cze, na wet 
je śli ma ją moż li wość ich za ku pu. Przede 
wszyst kim, w związ ku z bra kiem kul tu ry 
je dze nia jaj in dy czych. Jest to pro dukt sto -
sun ko wo no wy, nie zna ny dla kon su men -
tów. To bu dzi oba wy. Kon su men ci wska -
zu ją rów nież, że praw do po dob nie naj -
szyb ciej za ku pi li by ja jo in dy cze od lo kal -
ne go pro du cen ta dro biu utrzy mu ją ce go 
pta ki eko lo gicz nie (www.the hap py chic -
ken co op.com). 

Pod su mo wu jąc, ja ja in dy cze wca le 
nie od sta ją ja ko ścio wo od jaj in nych ga -
tun ków dro biu. Są zde cy do wa nie więk -
sze, ma ją wyż szą ma sę i wię cej biał ka. 
Wy ka zu ją ko rzyst ny pro fil ami no kwa so -
wy oraz przy dat ność tech no lo gicz ną. 
Na to miast ze wzglę du na ni ską opła cal -
ność pro duk cji, rzad ko in dycz ki utrzy my -
wa ne są w ce lu po zy ska nia od nich jaj. Mi -
mo te go iż ja ja in dy cze są do brej ja ko ści 
i moż na je spo ży wać, to kon su men ci 
nie opo wia da ją się za ich re gu lar nym spo -
ży wa niem, na wet gdy by by ły do stęp ne na 
pół kach skle po wych (Rys. 3). t
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Rys. 3. Jaja indycze są dobrej jakości i nie odstają jakościowo od jaj innych 
gatunków drobiu (www. thehappychickencoop. com)

JA JA INDYCZE 
SĄ DOBREJ JAKOŚCI

są bezpieczne i smaczne t

mają bardziej intensywny t

smak niż jaja kurze 

tekstura jest nieco t

bardziej kremowa 

smakiem najbardziej t

przypominają jaja kacze
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BIOASEKURACJA

W cze śniej jed nak 5 grud nia 
2022 r. stwier dzo no no we 
za ka że nia u dzi kie go ptac -

twa w wo je wódz twie ku jaw sko-po mor -
skim. Obec ność ma te ria łu ge ne tycz ne go 
wi ru sa gry py pta ków H5N 1 stwier dzo no 
u pa dłych ła bę dzi nie mych zna le zio nych 
w miej sco wo ści Świe cie w gmi nie Świe -
cie, po wiat świec ki, woj. ku jaw sko -po mor -
skie (29 i 30 ogni sko od po cząt ku 2022 ro -
ku u pta ków dzi kich). W Pol sce w br. 
stwier dzo no 30 ognisk wy so ce zja dli wej 
gry py pta ków u pta ków dzi kich. Po przed -
nie, tj. 28 w 2022 r. ogni sko HPAI u pta -
ków dzi kich zo sta ło stwier dzo ne 18 lip ca 
2022 r. w woj. po mor skim. 

Dwa mie sią ce mo gli śmy cie szyć się 
sta tu sem kra ju wol ne go od pta siej gry -
py. 2 li sto pa da 2022 r. Pol ska zwró ci ła się 
do Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia Zwie -
rząt (WOAH) ze sto sow ną de kla ra cją in -

for mu ją cą o od zy ska niu sta tu su kra ju 
wol ne go od wy so ce zja dli wej gry py pta -
ków. Zgod nie Ko dek sem Zdro wia Zwie -
rząt Lą do wych, je że li za ka że nie HPAI 
u dro biu wy stą pi ło w pań stwie uprzed -
nio wol nym od gry py pta ków, od zy ska -
nie sta tu su kraju wol ne go mo że na stą -
pić 28 dni po za sto so wa niu stamping-out 
po li cy (w tym za bi cie pta ków oraz prze -
pro wa dze niu oczysz cza nia i od ka ża nia). 
De zyn fek cja koń co wa w ogni sku cho ro -
by, wy kry tym na te ry to rium Pol ski 21 
wrze śnia w woj. łódz kim, zo sta ła wy ko -
na na 4 paź dzier ni ka 2022 r. Dzię ki tej de -
kla ra cji, kra je któ re wpro wa dzi ły za kaz 
im por tu dro biu i jaj z Pol ski mo gły wy co -
fać swo je re stryk cje. Efek tem te go by ło 
przy wró ce nie moż li wo ści eks por tu do ta -
kich kra jów jak Hong kong, Fi li pi ny, Ku ba, 
Ara bia Sau dyj ska. 

Pro blem pta siej gry py ist nie je w Pol -
sce od 2004 ro ku, kie dy to zdia gno zo wa -
no ją w sta dach dzi kich pta ków. Na stęp -
nie w 2006 i 2007 wy stą pi ły ogni ska tej 
cho ro by na fer mach in dy ków i kur 
– stwier dzo no wów czas pod typ H5N 1. 
Zna le zio no go rów nież wśród dzi kich 
pta ków. Ko lej no na prze ło mie ro ku 2016 
i 2017 za ra że nia ob ję ły już 43 sta da, 
prze my sło we i przy do mo we. Za kres jej 
wy stę po wa nia roz sze rzył się na 11 wo je -
wództw. W tym cza sie stwier dzo no pod -
typ H5N 8 oraz H5N5 i H5N6. Wi rus po -
now nie po ja wił się w li sto pa dzie 2019 ro -
ku. W re zul ta cie w la tach 2019-2022 r. po -
wo du pta siej gry py wy bi to 18,02 mln 
sztuk dro biu.  

ZASADY OCHRONY 
DROBIU I STRATEGIA 
POSTĘPOWANIA 
W związ ku z po wta rza ją cy mi się epi zo da -
mi epi de mio lo gicz ny mi opracowano za -
sa dy ochro ny dro biu przed cho ro bą, 
któ re obej mu ją za le ce nia dla ferm przy -
do mo wych, ho dow ców go łę bi oraz ferm 
prze my sło wych. Za war te są w niej za le -
ce nie od no śnie izo la cji dro biu od czyn ni -
ków ze wnętrz nych i ogra ni cze nia ja kie go -
kol wiek kon tak tu dro biu do mo we go 

NOWE OGNISKA  
PTASIEJ GRYPY W POLSCE 
CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY DO TEJ PORY I JAK 
JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA WALKĘ Z TĄ CHOROBĄ?
7 grudnia 2022 r. Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie 
wysoce zjadliwej grypy ptasiej podtypu H5N1 na terenie fermy niosek 
w woj. opolskim. Ferma liczyła 219 tys. sztuk drobiu. Jest to pierwszy 
przypadek zakażenia na fermie komercyjnej od 21 września tego 
roku. W Polsce, od dnia 1 stycznia do 7 grudnia 2022 roku 
stwierdzono 36 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 
u drobiu utrzymywanego na fermach.
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z ptac twem dzi kim. 
W prak ty ce ozna cza to 

prze trzy my wa nie pta -
ków w za mknię ciu. Za le -

ce nie to ma swo je głę -
bo kie uza sad nie nie – za głów ny re zer wu -
ar wi ru sów pta siej gry py uzna je się 
wszak że wę dru ją ce pta ki wod ne rzę du 
blasz ko dzio bych tj. kacz ki, gę si, ła bę dzie 
oraz rzę du siew ko wych tj. me wy, ry bi twy. 

W związ ku z wy stę po wa niem wi ru sa 
do ko nu je się li kwi da cji pta ków ce lem za -
po bie że nia roz prze strze nia nia się wi ru -
sa na in ne fer my i przy do mo we ho dow -
le dro biu. Wy bi ja nie tak licz nych stad jest 
przy czy ną du żych strat eko no micz nych 
zwią za nych z bra kiem moż li wo ści eks -
por to wych, jak tak że w związ ku z ob ję -
ciem przez pań stwo po mo cą dla pro du -
cen tów dro biu i wy pła tą od szko do wań 
– któ re o czym wie lo krot nie pi sa li śmy, 
czę sto są nie spra wie dli wie roz dzie la ne.  

Zo sta ła tak że opra co wa na przez eks -
per tów In spek cji We te ry na ryj nej oraz 
Pań stwo we go In sty tu tu We te ry na ryj ne -
go – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze -
go w Pu ła wach „Kra jo wa stra te gia po stę -
po wa nia przy zwal cza niu wy so ce zja dli -
wej gry py pta ków”. Za war te są w niej naj -
lep sze w moż li wych pro ce du ry po stę po -

wa nia w przy pad ku po dej rze nia lub po -
twier dze nia cho ro by w sta dzie oraz dzia -
ła nia pre wen cyj ne – ta kie jak uśmier ca -
nie i ubój pre wen cyj ny oraz uśmier ca nie 
dro biu w go spo dar stwach kon tak to wych. 

Jak dochodzi do przenoszenia się wirusa? 
Dzi kie pta ki są praw do po dob nie naj -
więk szym „zbio ro wi skiem” pu li ge ne -
tycz nej wszel kich pod ty pów wi ru sa AI 
(ang. avian in flu en za). Co cie ka we, w po -
pu la cji ptac twa dzi kie go wy stę pu ją za zwy -
czaj (ale nie za wsze) wi ru sy o ma łej pa -
to gen no ści LPAI (ang. low pa tho ge nic 
avian in flu en za), a in fek cja ni mi nie po -
wo du je u nich wy raź nych ob ja wów kli -
nicz nych. Jak to więc się dzie je, że do za -
ra że nia wy so ce zja dli wym pod ty pem wi -
ru sa AI ptac twa do mo we go do cho dzi 
w wy ni ku kon tak tu z ptac twem dzi kim? 
Na ukow cy twier dzą, że wi ru sy LPAI pod -
ty pów H5 i H7 wy stę pu ją ce u pta ków wol -
no ży ją cych, po prze do sta niu się do dro -
biu do mo we go ule ga ją mu ta cji, ewen tu -
al nie prze kształ ca jąc się w szcze py wy so -
ce zja dli we HPAI. Na le ży mieć na uwa dze, 
że wi ru sy gry py pta ków cha rak te ry zu ją 
się ogrom ną zmien no ścią. U pod ło ża 
te go zja wi ska le żą dwa me cha ni zmy tj.: 
prze su nię cie an ty ge no we (są to mu ta cje 
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PRZEŻYWALNOŚĆ WIRUSA

KURNIK

TUSZKA

35 DNI

23 DNI

7 DNI

4-8 DNI

4°C 20°C

ŚRODKI 
DEZYNFEKCYJNE

TEMPERATURA 
POWYŻEJ 70°C

NISKIE 
PH

WY SY -
CHA NIE

WRAŻLIWOŚĆ 
WIRUSA

Fot. 1. Stacja dezynfekcyjna całoroczna firmy Faska

www.faska.pl
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punk to we w ob rę bie se kwen cji pod sta -
wo wych im mu no gen nych bia łek he ma -
glu ty ni ny HA i neu ra mi da zy NA) oraz skok 
an ty ge no wy (re asor ta cja seg men tów 
w trak cie jed no cze sne go za ka że nia ko -

mór ki dwo ma szcze pa mi te go sa me go ty -
pu wi ru sa). Zmien ność jest ce chą spe cy -
ficz ną dla wszyst kich wi ru sów gry py – to 
też de cy du je o tym, że trud no jest opra -

co wać sku tecz ną szcze pion kę prze ciw ko 
tym wi ru som.   

W roz prze strze nia niu się wi ru sów AI 
swo ją ro lę od gry wa ją też in ne ga tun ki pta -
ków m.in. te rzę du wró blo wych (wró bel 
do mo wy, kruk, szpak, gaw ron, sro ka). 
W re jo nach, gdzie od no to wy wa no ogni -
ska cho ro bo we pta siej gry py, za ka że niu 
ulegały tak że pta ki rzę du wró blo wych sta -
no wiąc jed no cze śnie na rzę dzie trans mi -
sji cho ro by na wraż li wy drób ho dow la ny. 

Cho re pta ki wy da la ją wi ru sa AI wraz 
z wy da li na mi ze spo jó wek, otwo rów no -
so wych, ja my dzio ba oraz wraz z ka łem. 
Do za ka że nia pta ków wraż li wych mo że 
do cho dzić w wy ni ku bez po śred nie go 
kon tak tu z ptac twem za ka żo nym – dla te -
go też w przy pad ku ferm wiel ko to wa ro -
wych in fek cja roz prze strze nia się bar dzo 
szyb ko, a du że za gęsz cze nie pta ków 
szcze gól nie sprzy ja prze no sze niu wi ru -
sów. Wy da je się jed nak, że naj czę ściej do 
za ka że nia mo że do cho dzić po przez kon -
takt pta ków wraż li wych z za nie czysz czo -
ny mi ele men ta mi śro do wi ska tj.: wo da, 
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DROGI TRANSMISJI AI  
DO FERM HODOWLANYCH

JAJA, SKORUPY

CZŁOWIEK 
WŁAŚCICIEL 

PRACOWNICY

SPRZĘT 
UŻYTKOWY

DZIKIE PTAKI 
BLASZKODZIOBE 

SIEWKOWE 

WRÓBLOWATE

DROGA 
POWIETRZNA

LEKARZ 
WETERYNARII

WODA

ŚRODKI 
TRANSPORTU

PASZE

KONTAKT BEZPOŚREDNI
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Dystrybutor: www.inexwet.pl 
ul. Białostocka 40, 11-500 Giżycko,  
tel. +48 532 679 278, e-mail: dezynfekcja@inexwet.pl

q podwójne działanie: 
dezynfekcyjne i myjące 

q szerokie spektrum 
działania wobec bakterii, 
grzybów i wirusów 

q można go stosować 
w obecności zwierząt 

q skutecznie działa 
na drobnoustroje 
w obecności materii 
organicznej 

q wydajny i skuteczny już 
przy małych stężeniach 

q doskonale pokrywa 
dezynfekowane 
powierzchnie dzięki 
właściwościom pieniącym 

q aktywnie penetruje do 
wnętrza złogów brudu 

q nie wymaga spłukiwania 

q neutralny i bezpieczny 
dla dezynfekowanych 
powierzchni 

q ulega biodegradacji 
w środowisku 
naturalnym

PREPARAT PRZEZNACZONY DO DEZYNFEKCJI:

Budynków Pojazdów Sprzętu Powietrza

Składnik 
aktywny: 

jod

Można 
stosować 

w obecności 
zwierząt

Nie wymaga 
spłukiwania

CECHY:

UNIWERSALNY ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY 
O WŁAŚCIWOŚCIACH MYJĄCYCH  
NA BAZIE JODU

Szybko zabija 
bakterie, 

wirusy 
i grzyby

Aktywny 
w obecności 

materii 
organicznej

Czyści 
i dezynfekuje 

w jednej 
operacji

  
Przeznaczony dla 

U˚YTKOWNIKÓW 

PROFESJONALNYCH
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pa sza, środ ki trans por tu, sprzęt użyt ko -
wa ny na fer mie. Wi rus mo że być tak że 
prze no szo ny na wraż li we pta ki w wy ni ku 
dzia łal no ści czło wie ka lub ja tro gen nie 
– w wy ni ku wy ko ny wa nych na fer mie in -
ter wen cji we te ry na ryj nych. Du ża ilość wi -
ru sa AI jest wy da la na z ka łem, z te go 
wzglę du jest on uwa ża ny za głów ne źró -
dło prze no sze nia wi ru sa AI.  

Źró dłem za ka że nia wi ru sa mi pta siej 
gry py w przy pad ku ferm dro biu mo że być 
– jak już wspo mnia no – bez po śred ni lub 
też po śred ni kon takt z in nym za ka żo nym 
dro biem do mo wym, wę dru ją cym dzi -
kim ptac twem, ptac twem ozdob nym, 
a na wet z trzo dą chlew ną. W przy pad ku 
dro biu utrzy my wa ne go na fer mach naj -
czę ściej do cho dzi do trans mi sji wi ru sa 
gry py po przez za nie czysz czo ną odzież lu -
dzi pra cu ją cych przy ob słu dze zwie rząt, 
jak rów nież po przez użyt ko wa ny na fer -

mie sprzęt. Uwa ża się na to miast, że 
prze no sze nie wi ru sa AI dro gą po wietrz -
ną (roz prze strze nia nie za in fe ko wa nych 
czą stek i kro pe lek z wia trem) ma ni kłe 
zna cze nie epi zo otycz ne.  

Wi ru sy pta siej gry py by ły rów nież izo -
lo wa ne z ukła du roz rod cze go oraz sko rup 
i jaj u nio sek. W przy pad ku więc, gdy w za -
kła dzie wy lę go wym nie przy wią zu je się 
wła ści wej uwa gi do de zyn fek cji, moż li wa 

jest trans mi sja wi ru sa wła śnie za „po mo -
cą” wy lę gar ni. Wi rus AI jest le tal ny dla za -
rod ków i być mo że z te go wzglę du wciąż 
nie ma pew no ści co do pio no wej trans mi -
sji te go za ka że nia (Min ta 2005). 

WALKA Z WIRUSEM 
NIE JEST ŁATWA 
Wal ka z wi ru sa mi pta siej gry py i za po bie -
ga nie je go trans mi sji jest utrud nio ne rów -
nież z po wo du je go du żej od por no ści na 
czyn ni ki ze wnętrz ne. W śro do wi sku kur -
ni ka wi rus AI mo że za cho wy wać ak tyw -
ność na wet przez 5 ty go dni. Ni ska tem pe -
ra tu ra tak że nie jest szko dli wa wzglę -
dem wi ru sów AI. Przy kła do wo, w tem pe -
ra tu rze 4°C wi ru sy AI prze ży wa ją w ka le 
oko ło 35 dni, pod czas gdy w tem pe ra tu -
rze 20°C za le d wie 7 dni. Po nad to, w tusz -

☑ sło mę, któ ra bę dzie wy ko rzy sty wa -
na w cho wie ściół ko wym na le ży za -
bez pie czyć przed do stę pem dzi kie -
go ptac twa (prze trzy my wać w za -
mknię tych po miesz cze niach, za da -
szyć itp.); 

☑ na le ży re gu lar nie prze glą dać wszel -
kie po łą cze nia i ru ry (si lo sy pa szo -
we) pod ką tem obec no ści za nie -
czysz czeń np. od cho da mi dzi kich 
pta ków; 

☑ na le ży eli mi no wać wszel kie moż li -
we do usu nię cia nie szczel no ści bu -
dyn ków in wen tar skich (umie ścić 
siat ki w oknach i otwo rach, za bez -
pie czyć ko mi ny wen ty la cyj ne); 

☑ nie na le ży two rzyć sztucz nych 
zbior ni ków wod nych na te re nie go -
spo dar stwa (np. oczka wod ne), 
a ist nie ją ce na le ży za bez pie czyć 
przed do stę pem dzi kie go ptac twa; 

☑ nie na le ży do kar miać dzi kie go ptac -
twa na te re nie go spo dar stwa (usu -
nąć karm ni ki); 

☑ je że li na te re nie go spo dar stwa znaj -
du ją się drze wa owo co we na le ży jak 
naj czę ściej usu wać opa dłe owo ce.

DODATKOWE ZALECENIA 
GŁÓWNEGO LEKARZA 

WETERYNARII
☑ kar mie nie i po je nie go łę bi w spo -

sób wy klu cza ją cy do stęp pta ków 
dzi kich; 

☑ prze cho wy wa nie pa szy w po miesz -
cze niach za mknię tych lub pod 
szczel nym przy kry ciem unie moż li -
wia ją cym kon takt z dzi kim ptac -
twem.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW 
GOŁĘBI

☑ prze trzy my wa nie pta ków w od osob -
nie niu (obo wiąz ko wo w okre sie wio -
sen nych oraz je sien nych wę dró wek 
dzi kich pta ków) lub na wol nej, ogro -
dzo nej prze strze ni, pod wa run kiem 
ogra ni cze nia kon tak tu z dzi kim ptac -
twem; 

☑ kar mie nie i po je nie dro biu w po -
miesz cze niach za mknię tych, do któ -
rych nie ma ją do stę pu pta ki dzi kie; 

☑ zie lon ki sto so wa ne w kar mie niu dro -
biu wod ne go (kacz ki i gę si), szcze gól -
nie w okre sie wio sen nych oraz je -
sien nych wę dró wek dzi kich pta -
ków, nie mo gą po cho dzić z te re nów 
wy so kie go ry zy ka za nie czysz cze nia 
ich wi ru sem wy so ce zja dli wej gry py 
pta ków, z oko lic zbior ni ków wod nych, 
ba gien, i in nych miejsc sta no wią cych 
osto ję pta ków dzi kich; 

☑ szczel ne przy kry cie po jem ni ków 
z kar mą i wo dą do pi cia lub prze trzy -
my wa nie ich we wnątrz bu dyn ków, 
a tak że uni ka nie po je nia pta ków 
i czysz cze nia po miesz czeń wo dą po -
cho dzą cą spo za go spo dar stwa (głów -
nie ze zbior ni ków wod nych i rzek); 

☑ ogra ni cze nie prze miesz cza nia się 
osób po stron nych oraz zwie rząt po -
mię dzy obiek ta mi, w któ rych prze cho -

wy wa na jest kar ma dla zwie rząt 
a obiek ta mi, w któ rych by tu je drób; 

☑ roz ło że nie przed wej ścia mi do bu -
dyn ków, gdzie utrzy my wa ny jest drób 
mat na są czo nych środ kiem de zyn fek -
cyj nym; 

☑ wpro wa dze nie za ka zu wjaz du po jaz -
dów na te ren fer my, po za dzia ła nia -
mi ko niecz ny mi np. do wóz pa szy, od -
biór dro biu do rzeź ni lub przez za kład 
uty li za cyj ny; 

☑ obo wiąz ko wą de zyn fek cję po jaz dów 
wjeż dża ją cych; 

☑ roz ło że nie mat de zyn fek cyj nych 
przed wjaz dem i wej ściem na te ren 
go spo dar stwa; 

☑ uży wa nie odzie ży ochron nej oraz 
obu wia ochron ne go przy czyn no -
ściach zwią za nych z ob słu gą dro biu; 

☑ wpro wa dze nie obo wiąz ku prze pro -
wa dza nia do kład ne go my cia i de zyn -
fek cji rąk przed wej ściem do obiek -
tów, w któ rych utrzy mu je się drób; 

☑ brak kon tak tu pra cow ni ków ferm dro -
biu z in nym ptac twem np. ku ra mi, go -
łę bia mi.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU
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kach dro bio wych prze trzy my wa nych 
w tem pe ra tu rze po ko jo wej wi rus prze ży -
wał je dy nie kil ka dni, za to w przy pad ku 
mię sa utrzy my wa ne go w lo dów ce czas był 
wy dłu żo ny aż do 23 dni. Szan są na sku -
tecz ne po zby cie się wi ru sów AI są jed nak 
po wszech nie sto so wa ne de ter gen ty i środ -
ki de zyn fek cyj ne. Ze wzglę du na obec ność 
li pi do wej otocz ki wi ru sy AI są wraż li we 
m.in. na środ ki al de hy do we oraz te za wie -
ra ją ce jod, a tak że fe no le i czwar to rzę do -
we za sa dy amo no we. 

Wi ru sy AI są in ak ty wo wa ne tak że 
przez ni skie pH, wy so ką tem pe ra tu rę 
(po wy żej 70°C) oraz w wy ni ku pro ce su 
wy sy cha nia. Wi ru sy AI na le żą do czyn ni -
ków zoo no tycz nych, a więc mo gą pro wa -
dzić do wy stę po wa nia za ka że nia u lu dzi, 
zwłasz cza tych ma ją cych ści sły kon takt 
z pta ka mi ho dow la ny mi, ale i dzi ki mi (np. 
go łę bie). Co do pro duk tów po cho dze nia 
zwie rzę ce go (mię so i je go prze two ry) 
uzna je się, że nie sta no wią one za gro że -
nia dla kon su men tów ze wzglę du na 
fakt, że są one spo ży wa ne po uprzed niej 
ob rób ce ter micz nej, a do dat ko wo wszyst -
kie ga tun ki dro biu przed ubo jem, jak i po -

ubo jo wo są pod da wa ne ba da niu przez 
le ka rzy we te ry na rii. 

KRYTYCZNE PUNKTY 
W BIOASEKURACJI FERM 
Kom plek so we po dej ście do bio ase ku -
ra cji pro wa dzi nie tyl ko do ochro ny przed 
pta sią gry pą, ale tak że in ny mi groź ny mi 
pa to ge na mi dro biu, np. z sal mo nel lą. 
Wła ści wa ochro na ferm jest tak że wspar -
ciem dla naj słab sze go ukła du or ga ni -

zmu, ja kim jest układ od por no ścio wy. Za -
sięg pta siej gry py w Pol sce w se zo nie 
2020/2021 był bar dzo du ży i obejmował 
pra wie ca ły kraj. Pta sią gry pę po twier dzo -
no wów czas w pra wie 400 lo ka li za cjach. 
Mo że to być zwią za ne z du żą pre sją 
w śro do wi sku ni sko pa to gen ne go wi ru sa 
gry py LPAI oraz moż li wo ścią je go na mna -
ża nia tak że na fer mach świń i prze no sze -
nia go wraz z pod to pie nia mi. W tym 
cza sie, mi mo wcze śniej szych opi nii, na -
uko wo po twier dzo no moż li wość prze no -
sze nia się wi ru sa z po wie trzem nawet do 
1,5 km. Sam wi rus nie jest od por ny na 
środ ki de zyn fek cyj ne, dla te go przy od po -
wied niej de zyn fek cji ła two moż na go 

wy eli mi no wać. Na to miast w przy pad ku 
wy stą pie nia gry py na fer mie siew stwo wi -
ru sa do śro do wi ska jest bar dzo du że. 
Od stwier dze nia pierw szych ob ja wów 
do li kwi da cji sta da po win no mi nąć jak 
naj mniej cza su – tyl ko wów czas moż li we 
jest za trzy ma nie za ka żeń.  

Pol ska po nio sła ogrom ne stra ty z ty -
tu łu wy stą pie nia, po cząw szy od li sto pa -
da 2020 r., pra wie 400 ognisk pta siej gry -
py. Jed ną z przy czyn tak du że go roz mia -
ru cho ro by by ły znacz ne od le gło ści mię -
dzy lo ka li za cja mi ognisk a za kła da mi 
ma ją cy mi upraw nie nia do uty li za cji pa -
dłych lub uśpio nych sztuk. Przy czy ni ły się 
do te go tak że bra ki ka dro we w ze spo łach 
in spek cji we te ry na ryj nej i spóź nio ne re -
ak cje na zgło sze nia ho dow ców. Nie któ rzy 
eks per ci uwa ża ją, że dla peł niej szej bio -
ase ku ra cji ko niecz ne jest wpro wa dze -
nie ob li ga to ryj ne go za ka zu wy pusz cza nia 
pta ków na wy bie gi, szcze gól nie na te re -
nach i w okre sach za gro żo nych wy stą pie -
niem pta siej gry py. Ko niecz ne jest tak że 
dal sze, sta łe i skru pu lat ne mo ni to ro wa -
ne dzi kich pta ków pod wzglę dem wi ru sa 
pta siej gry py. Pro ce du ry te zo sta ły wpro -
wa dzo ne przez UE, w Pol sce jed nak na -
stą pi ło to do pie ro od 2022 r. Nie zbęd ny 
w bio ase ku ra cji jest obo wią zek po sia da -
nia księ gi go ści, do kład ne my cie i de zyn -
fek cja po jaz dów wjeż dża ją cych na fer mę, 
wła ści wa lo ka li za cja zbior ni ka na pa dli nę, 
ma ga zy no wa nie ściół ki w po miesz cze -
niach z za da sze niem i za bez pie cze niem 
przed dzi ki mi zwie rzę ta mi. Na dal za ma -
ło na fer mach jest środ ków zwal cza ją cych 
gry zo nie oraz ple śnia kow ca lśnią ce go.  

Miej my na dzie ję, że ten se zon bę dzie 
jed nak ła ska wy dla kra jo wych pro du -
cen tów dro biu, jed nak to co dzie je się na 
Za cho dzie Eu ro py, ka że trzy mać rę kę na 
pul sie i w ra zie za gro że nia na tych miast 
re ago wać. Na sze służ by we te ry na ryj ne 
prze szły chrzest bo jo wy w 2021 r. i w krót -
kim cza sie mu sia ły na uczyć się za sad po -
stę po wa nia przy tak du żej pre sji wi ru sa 
w śro do wi sku. t
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☑ kar mie nie i po je nie dro biu w po -
miesz cze niach za mknię tych, do któ -
rych nie ma ją do stę pu pta ki dzi kie; 

☑ prze trzy my wa nie dro biu na ogro dzo -
nej prze strze ni, pod wa run kiem unie -
moż li wie nia kon tak tów z dzi kim ptac -
twem; 

☑ od izo lo wa nie od in ne go dro biu, ka -
czek i gę si; 

☑ prze cho wy wa nie pa szy, w tym zie lon -
ki, w po miesz cze niach za mknię tych 
lub pod szczel nym przy kry ciem, unie -
moż li wia ją cym kon takt z dzi kim ptac -
twem; 

☑ uni ka nie po je nia pta ków i czysz cze -
nia kur ni ków wo dą po cho dzą cą spo -
za go spo dar stwa (głów nie ze zbior ni -
ków wod nych i rzek); 

☑ zgła sza nie le ka rzo wi we te ry na rii, wój -
to wi, bur mi strzo wi, i in nym or ga nom 
wła dzy lo kal nej za ob ser wo wa ne go 
spad ku nie śno ści lub na głych, zwięk -
szo nych pad nięć dro biu; 

☑ po każ dym kon tak cie z dro biem lub 
pta ka mi dzi ki mi umy cie rąk wo dą 
z my dłem; 

☑ uży wa nie odzie ży ochron nej oraz 
obu wia ochron ne go przy czyn no -
ściach zwią za nych z ob słu gą dro biu; 

☑ oso bom utrzy mu ją cym drób w cho -
wie przy za gro do wym, aby nie by ły 
za trud nia ne w prze my sło wych fer -
mach drobiu.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU 
– CHÓW PRZYZAGRODOWY
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J e że li cho dzi o wy stę po wa nie ognisk 
na fer mach to bi lans ognisk wy niósł 
326 w 14 kra jach, pra wie we wszyst -

kich przy pad kach jest to pod typ H5N 1. 
W tym se zo nie (je sień 2022/wio sna 2023) 
jak do tej po ry naj bar dziej do tknię ta jest 
Fran cja, gdzie wy stą pi ło 140 ognisk na 
fer mach pro duk cyj nych. Na Wę grzech 
pro blem ten do ty czył 82 ferm, w Niem -
czech 41, w Ho lan dii 22, a we Wło szech 

Temat ptasiej grypy powraca jak bumerang, i będzie powracał i to 
nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Do dnia 13 grudnia 2022 r. 
na włoskiej platformie AVIAN FLU DATA PORTAL, finansowanej przez 
UE, opublikowano 1016 ognisk ptasiej grypy występującej na terenie 
całej Europy w sezonie jesień 2022/wiosna 2023. Według danych tego 
portalu, począwszy od września 2022 na terenie Europy wystąpiło 
520 ognisk u dzikich ptaków oraz 496 na fermach komercyjnych 
i przyzagrodowych. Ptasia grypa została na terenie w 27 krajów.

Rys. 1.  
Łączna liczba przypadków ptasiej 
grypy zgłoszonych przez każde 
państwo członkowskie sezonie 
jesień 2022/wiosna 2023 
(stan na 8 grudnia) 
źródło: eurlaidata.izsvenezie.it
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20. W Pol sce w tym cza sie wy stą pi ły 
dwa ogni ska – jed no w woj. łódz kim we 
wrze śniu, a dru gie w opol skim w grud niu.  

Skut ki wy stę po wa nia ognisk pta siej 
gry py wi dać już w zmniej sze niu pro duk -
cji dro biu w ca łej Eu ro pie. W cią gu pierw -
szych trzech kwar ta łów ro ku pro duk cja 
mię sa dro bio we go ogó łem zmniej szy ła 
się w UE o 2,7%. Naj więk szy spa dek pro -
duk cji mię sa dro bio we go za no to wa no we 
Wło szech, któ ry wy niósł 149 tys. ton 
(-14,2%). We Fran cji pro duk cja dro biu 
spa dła o 108 tys. ton (-8,9%), na Wę -
grzech o 53 tys. ton (-13,0%), a w Niem -
czech o 17 tys. ton (-1,4%). Naj mniej szy 
re gres pro duk cji na stą pił w przy pad ku 
kur cząt broj le rów, gdzie pro duk cja za 
pierw sze trzy kwar ta ły ro ku spa dła tyl ko 
o 0,8%. Ilość ubo jów in dy ków zmniej szy -
ła się o 8,9%, a ka czek o 8,9%. W przy pad -
ku ka czek ob ni że nie pro duk cji do ty czy ło 
przede wszyst kim Fran cji i Wę grzech. 

W po przed nim se zo nie (2021/2022) 
łącz na licz ba ognisk na fer mach dro biu 
wy nio sła w Eu ro pie 2328. Naj bar dziej 
z po wo du pta siej gry py ucier pia ła Fran -
cja, gdzie wi rus ten gry pę stwier dzo no 
w 1390 go spo dar stwach. 301 ognisk by -
ło we Wło szech a 281 na Wę grzech. 

W DEBATACH NAD 
ROZMIAREM EPIDEMII 
GŁOŚNO DYSKUTUJE SIĘ 
NAD MOŻLIWOŚCIĄ 
WPROWADZENIA SZCZEPIEŃ 
DROBIU PRZECIWKO 
PTASIEJ GRYPIE, JEDNAK 
CIĄGLE NIE MA W TYM 
JEDNOMYŚLNOŚCI 
Do tej po ry za po bie gaw cze szcze pie nie 
pta ków ko mer cyj nych prze ciw ko pta siej 
gry pie by ło wy klu czo ne z róż nych po wo -
dów, w tym po ten cjal nej moż li wo ści, że 
nie któ re za szcze pio ne pta ki na dal by ły -
by zdol ne do prze no sze nia tej cho ro by. 
Wi rus ule ga tak że szyb kiej mu ta cji i dla -
te go szcze pion ki mo gą być mniej przy dat -
ne. In ne po wo dy, dla któ rych nie na le ży 

for so wać szcze pień, to wzglę dy prak -
tycz ne zwią za ne z ko niecz no ścią po da wa -
nia szcze pion ki każ de mu pta ko wi z osob -
na. Wśród mi nu sów wy mie nia się tak że 
brak udo wod nio nej sku tecz no ści szcze -
pio nek, trud ność w roz róż nie niu pta -
ków za ka żo nych od szcze pio nych, im pli -
ka cje dla do bro sta nu zwią za ne ze zwięk -
szo nym kon tak tem z pta ka mi, moż li -
wość spo wo do wa nia fał szy we go wy sła -
nia za wia do mie nia pro wa dzą ce go do 
zmniej sze nia bez pie czeń stwa bio lo gicz -
ne go i kwe stii han dlo wych. Wy stą pie nie 
po nad 2300 ognisk pta siej gry py w po -
przed nim se zo nie za de cy do wa ło o tym, 
że po szcze gól ne kra je za czę ły roz wa żać 
wpro wa dze nie szcze pień prze ciw ko pta -

siej gry pie. W Wiel kiej Bry ta nii w cią gu 
ostat nie go ro ku wi ru sem H5 N1 za ka żo -
nych zo sta ło oko ło 160 lo ka li za cji, przy 
czym prze wa ża ją ca licz ba (>135) przy pa -
dła na An glię. Po ło wa za in fe ko wa nych 
obiek tów to du że go spo dar stwa ko mer -
cyj ne, 25% sta da przy do mo we i oko ło 20 
mniej szych go spo darstw.  

Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia Zwie -
rząt (OIE) pod ję ła te mat zwią za ny z ewen -
tu al nym wpro wa dze niem szcze pień, ale 
jak przy zna ła, po trzeb ne są dal sze ba da -
nia i uzu peł nia nie po trzeb nej do te go 
wie dzy. Prof. Chri sti ne Mid dle miss, głów -
ny le karz we te ry na rii w De par ta men cie 
ds. Śro do wi ska, Żyw no ści i Spraw Wiej -
skich (De fra) zwró ci ła uwa gę na trwa ją -
ce pra ce pro wa dzo ne przez pro fe so ra Ia -
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Tab. 1. Liczba ognisk ptasiej grypy 
na fermach produkcyjnych w sezonie 
2021/2022 (19.10.2021-28.09.2022)

Tab. 2. Licz ba ognisk pta siej gry py 
na fer mach pro duk cyj nych w se zo nie 
2022/2023 (20.09.2022-8.12.2023) 

Francja 1390

Włochy 301

Węgry 281

Polska 96

Niemcy 85

Holandia 66

Hiszpania 35

Ogółem 2328

Francja 140

Węgry 82

Niemcy 41

Holandia 22

Włochy 20

Belgia 8

Polska 2

Hiszpania 1

Ogółem 326

Monitorowanie 
biofilmu 

odkładającego 
się na ścianach 
poideł pozwala 

skutecznie 
i szybko znaleźć 

wirusa na 
fermie
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na Brow na z bry tyj skiej Agen cji Zdro wia 
Zwie rząt i Ro ślin, któ re ma ją na ce lu 
wy ja śnie nie ewo lu cji wi ru sa H5 N1 i spo -
so bu, w ja ki tra fia on na fer my dro biu. 
Cho ciaż pro jekt nie do ty czy bez po śred -
nio szcze pio nek prze ciw pta siej gry pie, 
nie któ re z je go ba dań nad ewo lu cją wi -
ru sa H5 N1 mo gą przy czy nić się do przy -
szłe go roz wo ju szcze pio nek, nad któ -
rym pra cu je UE. We dług OIE ma so wy 
ubój jest co raz mniej ak cep to wa ny przez 
spo łe czeń stwo i co raz bar dziej po chła nia -
ją cy kosz ty uty li za cji. Ko mi sja Eu ro pej ska 
by ła przy go to wa na do dys ku sji na te mat 
ko rzy ści pły ną cych ze szcze pień. Klu czo -
wą kwe stią w de ba cie bę dzie to, czy 
part ne rzy han dlo wi bę dą na dal ak cep to -
wać jed no dnio we pi sklę ta lub pro duk ty 
dro bio we ze szcze pio ne go sta da.  

NIEMCY MONITORUJĄ 
WODĘ W POIDŁACH 
NA FERMACH 
Od paź dzier ni ka 2021 r. do 8 grud nia 
2022 r. na te re nie Nie miec do szło do wy -
stą pie nia 126 ognisk pta siej gry py na fer -
mach dro biu. Z mo ni to rin gu za kro jo ne -

go na sze ro ką ska lę wy ni ka jed nak, że 
w tym cza sie wi rus wy stą pił w 1813 lo ka -
li za cjach, w tym 1595 z nich do ty czy ło dzi -
kich pta ków. Pod czas jed ne go ze swo ich 
wy stą pień w Pol sce le karz we te ry na rii fir -
my Kartz fehn Da niel Die phaus opo wie -
dział o do świad cze niach Niem ców 
w związ ku z wy stę po wa niem na te re nie 
ich kra ju pta siej gry py. Po cząw szy od 
1 stycz nia do 17 wrze śnia 2022 r. w Niem -
czech po twier dzo no 39 ognisk, z te go 12 
by ły to ogni ska pier wot ne, a 27 wtór ne. 
Szcze gól nie do tknię ty AI był re jon Clop -
pen burg i Ol den burg. Na pod sta wie an -
kiet wy peł nia nych przez wła ści cie li za ka -
żo nych ferm nie miec ka in spek cja we te -
ry na ryj na do kład nie prze ana li zo wa ła 
wszyst kie ogni ska. Stwier dzo no, że 
w 100% ferm, w któ rych wy stą pi ło ogni -
sko pier wot ne przed za ka że niem ob -
ser wo wa no wę dru ją ce, dzi kie pta ki. Śred -
ni wiek cho rych in dy ków wy no sił 15,21 
tyg., mi ni mal ny 7 tyg. (tu taj stwier dzo no 
przede wszyst kim wtór ne ogni ska), 
a mak sy mal ny 22 tyg. Ogni ska czę sto ob -
ser wo wa no w przy pad ku kur ni ków, któ -
re znaj do wa ły się bli sko in nych go spo -
darstw (75%) oraz w tych, któ re wy po sa -

żo ne by ły w po idła dzwo no we, a więc tam 
gdzie jest więk sza po wierzch nia wo dy, na 
któ rą mo że osia dać kurz z wi ru sem AI. 
W po nad 81% za ra żo ne fer my wy po sa żo -
ne by ły w kur ty ny – wy wnio sko wa no, że 
w tym przy pad ku by ły to in fek cje wtór ne, 
a dro gą trans mi sji by ło po wie trze.  

W związ ku z po ja wia ją cy mi się ogni -
ska mi w du żych czę ściach Nie miec i w UE 
oraz z fak tem, że gry pa stwier dza na jest 
u dzi kich pta ków w cią gu ca łe go ro ku od 
1 li sto pa da 2021 r. wpro wa dzo no do bro -
wol ny mo ni to ring pta siej gry py w re gio -
nie, co do któ re go przy pusz cza no, że po -
ja wi się tam ko lej ne ogni sko. Mo ni to ring 
obej mo wał po bie ra nie pró bek z bio fil mu 
po ideł. Jest to pro ce du ra pro sta, któ ra po -
ma ga wcze śniej wy kryć in fek cje, za nim 
bę dą do ty czy ły ca łe go sta da. Do kład nie 
przyj rza no się za cho wa niu pta ków i za ob -
ser wo wa no, iż 1 po idło jest od wie dza ne 
w cią gu ok. 2 go dzin przez 100 pta ków. 
Wy ma zy zbior cze po bie ra się z po ideł ze 
wszyst kich kur ni ków. Do ko nu je się te go 
w sta dach w wie ku po wy żej 10. ty go dnia 
ży cia, dwa ra zy w ty go dniu, np. w po nie -
dzia łek i czwar tek – te go har mo no gra mu 
trze ba prze strze gać. Ba da ny jest bio -
film z po ideł. Do dat ko wo ja ko uzu peł nie -
nie dia gno sty ki, po bie ra na jest prób ka 
z pa dłych pta ków – jed na wy ma zów ka 
mo że być przy go to wa na z kil ku pa dłych 
sztuk. Prób ki po bie ra ne są w od po wied -
nim re żi mie, z po ideł co 10-20 me rów od 
przo du do ty łu. Ba da nia do ko nu je się me -
to dą PCR i dla te go żad ne pre pa ra ty do hi -
gie ny wo dy nie ma ją wpły wu na wy nik. 
U pod staw tej pro ce du ry le ży moż li wość 
szyb kie go zna le zie nia wi ru sa na fer mie. 
Tyl ko dzię ki te mu moż na za po biec ma -
syw ne mu na mna ża niu się wi ru sa i je go 
sze ro kie mu roz prze strze nia niu się w śro -
do wi sku. Prób ki są po bie ra ne przez pra -
cow ni ków fer my, a do dat ko wa ko rzyść 
z te go jest ta ka, że uwraż li wia to na 
utrzy my wa nie za sad hi gie ny. Po za tym ta 
me to da dia gno zo wa nia pta siej gry py 
jest nie za wod na i bar dzo czu ła. t
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Budynki 
wyposażone 
w kurtyny boczne 
są czynnikiem 
sprzyjającym 
zakażeniom stad. 
Udowodniono 
doświadczalnie, 
że wirus 
przenosi się 
z powietrzem 
do 1,5 km
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HIGIENA FERM

W il got na ściół ka jest pod sta -
wo wym źró dłem zwięk sza -
ją cej się ilo ści pa ry wod nej 

w po wie trzu, co przy wyż szej tem pe ra tu -
rze stwa rza do sko na łe wa run ki do roz wo -
ju pa to gen nej mi kro flo ry, bę dą cej przy -
czy ną wie lu scho rzeń pta ków. Stwa rza to 
rów nież po ten cjal ne za gro że nie w za pew -
nie niu bez pie czeń stwa łań cu cha żyw no -
ścio we go (Diar ra i in. 2021).  

Dla te go też na le ży zwró cić uwa gę na 
ma te riał ściół ko wy wy bie ra ny do in dycz -
ni ka. Do brej ja ko ści ma te riał ścio ło wy to 
ta ki, któ ry po sia da na stę pu ją ce ce chy: 
wła ści wo ści hi gro sko pij ne,  

cie pło chron ność, zdol ność wchła nia nia t

amo nia ku,  
jest ła twy w usu wa niu pod czas czysz -t

cze nia, 
wol ny od za nie czysz czeń me cha nicz -t

nych i mi kro bio lo gicz nych 
nie utrud nia po ru sza nia się pta kom t

(Dzik i Mi tu nie wicz 2018).  
Na ja kość ma te ria łów ściół ko wych 

wpły wa tak że za war tość ce lu lo zy, krze -
mion ki i li gni ny. Ce lu lo za i krze mion ka 
są zdol ne do ab sor bo wa nia wo dy ze 
wzglę du na po sia da nie grup hy dro fi lo -
wych. Li gni na z ko lei to sub stan cja le -
pisz czo wa. Ro dzaj ma te ria łu ściół ko we -
go ma bez po śred ni wpływ na wy daj ność 
pro duk cyj ną pta ków (Diar ra i in. 2021), 
ich zdro wie (Shef field i in. 2018), ja kość 

pro duk tu (tusz ki i jaj) oraz do bro stan 
dro biu (Al me ida i in. 2010, Gar cia i in. 
2012). Aby pro dukt mógł zo stać za kwa -
li fi ko wa ny ja ko ma te riał ściół ko wy, mu -
si być rów nież ła two do stęp ny i sto sun -
ko wo ta ni. Wspo mnia ne ce chy za pew -
nia ją do dat ko wo kon ku ren cyj ność na 
ryn ku (Diar ra i in. 2021). 

Klu czo wa jest wil got ność ściół ki, 
któ ra po win na mie ścić się w za kre sie 
20-35%. Zbyt du ża wil got ność pod ło ża 
przy czy nia się do ob ni że nia pro duk cyj no -
ści dro biu i po gar sza efek ty ży wie nia. Jest 
tak że do brym śro do wi skiem do roz wo ju 

grzy bów i bak te rii (zwłasz cza pa to gen -
nych) oraz pa so ży tów we wnętrz nych 
(Dzik i Mi tu nie wicz, 2018). Mo że sprzy jać 
na mna ża niu się bak te rii ta kich jak Sal mo -
nel la, Cam py lo bac ter i Li ste ria spp. oraz 
pa so ży tów Eime ria spp. (wy wo łu ją cych 
kok cy dio zę). Mo kra ściół ka pre dys po nu -
je do po wsta wa nia pę che rzy na pier siach 
i opa rzeń stóp u in dy ków (Diar ra i in., 
2021). Wraz ze wzmo żo ną ak tyw no ścią 
drob no ustro jów na stę pu je rów nież 
zwięk sze nie emi sji szko dli wych do mie -
szek ga zo wych, przede wszyst kim amo -
nia ku. Jak po da ją Wa thes i in. (2004) mak -
sy mal ne ulat nia nie się amo nia ku ze 
ściół ki za cho dzi, gdy osią ga ona wil got -
ność względ ną w gra ni cach 40-60%. 
Wów czas ściół ka tra ci swo je ko rzyst ne 
wła ści wo ści do po chła nia nia ga zów. Co 
wię cej, zwięk sza ją ca się w trak cie od cho -
wu ilość po mio tu na si la za cho dzą ce 
w niej pro ce sy gnil ne, co po wo du je wy -
twa rza nie zwięk szo nych ilo ści amo nia ku, 
siar ko wo do ru i me ta nu (Ritz i in. 2004). 

Rów nież od czyn ściół ki wpły wa na 
uwal nia nie amo nia ku, dla te go też po wi -
nien wy no sić po ni żej 7, aby ogra ni czyć je -
go ulat nia nie się. Jed nak że, ściół ka nie -
pod da na dzia ła niu środ ka za kwa sza ją ce -
go czę sto ma pH bli skie 8 lub nie co wyż -
sze. Dla te go wie lu ho dow ców sto su je za -
kwa sza nie ściół ki tuż przed umiesz cze -
niem in dy ków, aby ob ni żyć pH w pierw -
szych dniach ży cia sta da (www.the po ul -
try si te.com). 

Amo niak wchła nia ny jest do or ga ni -
zmu głów nie przez dro gi od de cho we, 
a tak że przez skó rę i bło ny ślu zo we. 

WPŁYW JAKOŚCI GRANULATU PASZOWEGO 
ORAZ DODATKU BIOWĘGLA  

DO ŚCIÓŁKI
Utrzymanie prawidłowych parametrów ściółki takich jak 
temperatura, wilgotność oraz odczyn, sprzyja zachowaniu 
właściwego mikroklimatu budynków dla drobiu.

Amoniak  
łączyć się z wodą tworząc 
wodorotlenek amonowy 

i przenika do tkanek, 
powodując stany zapalne 

błon śluzowych i obniżenie 
ich odporności. Gaz ten 

może wnikać przez ścianki 
pęcherzyków płucnych 
do krwi, gdzie zmienia 

hemoglobinę w hematynę 
zasadową obniżając tym 

samym poziom 
hemoglobiny w ustroju
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Zwią zek ten mo że łą czyć się z wo dą two -
rząc wo do ro tle nek amo no wy, któ ry prze -
ni ka do tka nek, po wo du jąc sta ny za pal -
ne błon ślu zo wych i ob ni że nie ich od por -
no ści. Po nad to, gaz ten mo że wni kać 
przez ścian ki pę che rzy ków płuc nych do 
krwi, gdzie zmie nia he mo glo bi nę w he -
ma ty nę za sa do wą ob ni ża jąc tym sa mym 
po ziom he mo glo bi ny w ustro ju, a po -
przez prze kształ ce nie kwa su glu ta mi no -
we go w glu ta mi nę ob ni ża się prze mia na 
tle no wa. Na wet mi ni mal ne ilo ści amo nia -
ku przy dłu go trwa łej eks po zy cji po wo du -
ją ob ni że nie po zio mu frak cji gam ma -
-glo bu li no wych biał ka su ro wi cy krwi, co 
pro wa dzi do spad ku od por no ści or ga ni -
zmu (Ko łacz i Do brzań ski 2019). 

Znacz nym za gro że niem dla zdro wot -
no ści oraz pro duk cyj no ści in dy ków jest 
tak że zbyt su cha ściół ka (po ni żej 18% 
wil got no ści), któ ra po wo du je wzrost za py -
le nia po wie trza. Py ły w za leż no ści od 

wiel ko ści, mo gą m.in. utrud niać pta kom 
pro ces od dy cha nia. W szcze gól no ści nie -
bez piecz na jest frak cja re spi ra bil na, któ -
ra do cie ra aż do pę che rzy ków płuc nych. 
Oprócz scho rzeń do ty czą cych ukła du od -
de cho we go mo gą tak że po wo do wać 
uszko dze nia skó ry (skó ra tra ci ela stycz -
ność i zwięk sza się jej po dat ność na ura -
zy, pęk nię cia, za ka że nia), świąd oraz za pa -
le nie spo jó wek (Dzik i Mi tu nie wicz 2018). 

Do bra ja kość ściół ki mo że być utrzy -
ma na dzię ki od po wied niej wen ty la cji. 
Wen ty lo wa nie in dycz ni ka mu si roz po cząć 
się w mo men cie za koń cze nia od cho wu 
po przed nie go sta da i być kon ty nu owa ne 
pod czas od cho wu no we go sta da. Sztu ką 
jest, aby po zo stać o krok do przo du, bę -
dąc jed no cze śnie tak wy daj nym, jak to 
moż li we. Jak kol wiek, w do bie kry zy su go -
spo dar cze go, przy ak tu al nych wy so kich 
ce nach pa liw, pa szy oraz na wo zów szu ka 
się oszczęd no ści, to nie do sta tecz na wen -

ty la cja mo że przy nieść jesz cze wię cej złe -
go, gdyż skut ku je utra tą wy daj no ści, pro -
ble ma mi zdro wot ny mi i po gor sze niem do -
bro sta nu (www.the po ul try si te.com). 

Wo bec po wyż sze go po szu ku je się róż -
nych roz wią zań w ce lu za cho wa nia jak naj -
lep szej ja ko ści ściół ki przez ca ły okres od -
cho wu pta ków. Do da nie do ściół ki dla dro -
biu ma te ria łu al ter na tyw ne go mo że ob ni -
żyć kosz ty ściół ki i zła go dzić nie ko rzyst ny 
wpływ na gro ma dzo nej ściół ki na wy daj -
ność pta ków. Wie le współ cze snych ba dań 
na uko wych sku pia się wo kół te ma ty ki 
zwią za nej z bio wę glem (Flo res i in. 2021). 

Bio wę giel jest sto sun ko wo ta nim ma -
te ria łem bo ga tym w wę giel i zna lazł za -
sto so wa nie w rol nic twie, w tym w pro duk -
cji dro biar skiej, ja ko do da tek do ściół ki. 
Jak po da ją Kon kol i in. (2021) bio wę giel 
otrzy my wa ny jest pod czas pro ce su ciepl -
nej ob rób ki bio ma sy (pi ro li za ma te ria łu 
or ga nicz ne go np. sło my, obor ni ka) 
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w tem pe ra tu rze pow. 400°C. To wa rzy szy 
te mu ogra ni czo na ilość tle nu. W efek cie 
uzy sku je się pro ste pro duk ty ga zo we: pa -
rę wod ną dwu tle nek wę gla, tle nek wę gla, 
wo dór, me tan, etan, a tak że po zo sta ło -
ści wę glo we. Udo wod nio no, iż bio wę giel 
mo że zo stać uży ty tak że w ży wie niu dro -
biu i jed no cze śnie na sku tek su ple men -
ta cji moż na uzy skać po pra wę wy ni ków 
pro duk cyj nych pta ków lub też zdro wot -
nych. Mo że rów nież sta no wić al ter na ty -
wę dla po pu lar nie sto so wa nych ma te ria -
łów ścio ło wych, któ re nie ce chu ją się 
przede wszyst kim do brą ja ko ścią (Rys. 1). 

We dług Sha kya i in. (2022), ter micz ne 
prze twa rza nie ściół ki dro bio wej zwięk sza 
jej sta bil ność i bez pie czeń stwo dla zdro -
wia pta ków oraz pra cow ni ków ob słu gi. 
Po zy tyw nie wpły wa rów nież na wła ści wo -
ści fi zycz ne prze kształ ca ne go su row ca, 
np. na po wierzch nię wła ści wą. Uła twia to 
rów nież skła do wa nie ma te ria łu. Bio wę -
giel jest ma te ria łem bo ga tym w wę giel, 
po wsta łym w wy ni ku pi ro li zy ma te ria łów 
wsa do wych z bio ma sy przy czę ścio wym 
lub cał ko wi tym bra ku tle nu. Skła da się 
głów nie z wę gla (50-90%), sub stan cji lot -
nych (0-40%) oraz sub stan cji mi ne ral nych 
(0,5-5%). Ma po ro wa tą struk tu rę wę gla, 
za wie ra ją cą skon den so wa ne pier ście nie 
aro ma tycz ne w ska li na no, co za pew nia 
du żą po wierzch nię wła ści wą. W efek cie 
mo że to zwięk szać po jem ność ad sorp cyj -
ną, jak rów nież cha rak ter re cy klicz ny. 
Skład che micz ny bio wę gla jest sta bil ny, 
wy ka zu je on ni ską po dat ność na de gra -
da cję i roz kład mi kro bio lo gicz ny. 

Bio wę giel bu dzi za in te re so wa nie 
wśród na ukow ców i prak ty ków. Dla te go 
też ba da cze z Uni wer sy te tu Sta no we go 
Ka ro li ny Pół noc nej, Flo res i in. (2021), na 
ła mach Po ul try Scien ce opu bli ko wa li wy -
ni ki do ty czą ce do dat ku bio wę gla do 
ściół ki. W do świad cze niu ana li zo wa no 
tak że wpływ gra nu la tu pa szo we go na wy -
ni ki pro duk cyj ne in dy ków. Wo bec te go 
po sta wio no dwie hi po te zy: 

in dy ki rzeź ne ra sy cięż kiej Lar ge Whi -t

te ży wio ne pa szą o ob ni żo nej za war -

to ści drob nych frak cji bę dą mia ły 
zwięk szo ną ma sę cia ła, lep sze spo ży -
cie pa szy i ko rzyst niej szy współ czyn nik 
wy ko rzy sta nia pa szy (FCR) w po rów na -
niu z pta ka mi ży wio ny mi pa szą o pod -
wyż szo nej za war to ści drob nych frak cji; 
ściół ka wzbo ga co na o do da tek bio wę -t

gla bę dzie lep szej ja ko ści, a tak że do -
da tek ten wpły nie na zmniej sze nie 
emi sji amo nia ku ze ściół ki. 

 
Jed ną z ko rzy ści pły ną cych z gra nu -

lo wa nia jest więk sza gę stość skład ni ków 
od żyw czych (Jen sen, 2000). Jed nak ta za -
le ta mo że nie mieć zna cze nia, je śli pa sza 
gra nu lo wa na ule ga de gra da cji i zwięk sza 
się ilość drob nych czą stek w pa szy. De -
gra da cja gra nu lek do dro bin mo że rów -
nież zwięk szyć mar no traw stwo pa szy, 
a tym sa mym stra tę ży wie nio wą (Ab dol -
la hi i in. 2013). Dla te go też pe le ty mu szą 
po sia dać pew ne istot ne ce chy fi zycz ne, 
aby wy trzy mać wa run ki trans por tu i nie 
ulec znisz cze niu (de gra da cji). W związ ku 
z tym im wyż sza jest trwa łość pe le tu, 
tym niż szy jest pro cen to wy udział drob -
nych czą stek i tym mniej sza jest ilość 
drob nych czą stek w karm ni ku pta ka 
(Flo res i in. 2021). 

Pta ki po bie ra ją pa szę w za leż no ści od 
wiel ko ści dzio ba i me cha no re cep to rów 
w dzio bie. Zwięk sze nie roz mia ru dzio ba 
pta ków zwięk sza wiel kość czą stek pa szy, 

któ re mo gą one po bie rać. W związ ku 
z tym kon dy cjo no wa nie dzio ba (przy ci -
na nie gór nej czę ści dzio ba) mo gło by 
zna czą co wpły nąć na że ro wa nie pta -
ków. Ogra ni cze nie do ty czy ło by ma łych 
czą stek po kar mu, któ re wy ma ga ją więk -
szej zręcz no ści lub spe cy ficz nej wiel ko -
ści i for my dzio ba. Kon dy cjo no wa nie 
dzio bów pi skląt in dy ków jest po wszech -
nie sto so wa ną prak ty ką. Wraz ze wzro -
stem in dy ków ro sną rów nież ich dzio by 
(Flo res i in. 2020). 

Ogra ni cze nie za war to ści drob nych 
czą stek w pa szy jest ko rzyst ne w ko lej -
nych fa zach ży wie nia, gdy pta ki ro sną. 
Zwłasz cza jest to istot ne, kie dy spo ży cie 
pa szy wzra sta, a ja kość gra nu la tu spa da 
z po wo du zwięk sze nia wy daj no ści gra nu -
lo wa nia. Wyż sze stra ty pa szy moż na 
prze wi dzieć, gdy pta ki otrzy mu ją pa szę 
za wie ra ją cą więk szą ilość drob nych czą -
stek. Ne ga tyw ny wpływ wy so kie go po zio -
mu drob nych czą stek pa szy na wy daj -
ność pta ków spo wo do wał, że zmniej -
sze nie ilo ści drob nych czą stek pa szy sta -
ło się waż nym pro ble mem w pro duk cji 
pasz. Wiel kość i ilość dro bin pa szo wych 
mo że być zmniej szo na po przez mi ni -
pel le to wa nie lub mi kro pel le to wa nie star -
te ru (Flo res i in. 2020). 

W ba da niu ame ry kań skich na ukow -
ców, in dy ki ży wio no stan dar do wo (star -
ter, gro wer, fi ni szer), a czyn ni kiem róż -
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Rys. 1. Alternatywą dla klasycznej ściółki drobiowej może być biowęgiel 
(źródło: na podstawie Jarosz i in. 2020)
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ni cu ją cym by ła wiel kość dro bin pa szo wych (zmniej szo na 
lub zwięk szo na). Za sto so wa no 4 ro dza je ściół ki o róż nej 
za war to ści bio wę gla i tra wy mi skant (Mi scan thus to ro -
dzaj wy so kich i szyb ko ro sną cych traw po cho dzą cych z Azji 
po łu dnio wo -wschod niej, któ re są wy ko rzy sty wa ne do ge -
ne ro wa nia ener gii opar tej na bio ma sie (Wil liams i Do uglas, 
2011)), do da wa nych do ściół ki dla in dy ków. Za sto so wa -
no czte ry róż ne po zio my do dat ków do ściół ki sło mia stej: 
(1) 0% bio wę gla i 30% tra wy mi skant, (2) 5% bio wę gla 
i 25% tra wy mi skant, (3) 10% bio wę gla i 20% tra wy mi -
skant, (4) 20% bio wę gla i 10% tra wy mi skant. 

W ba da niach od no to wa no, iż w 20 tyg. in dy ki osią ga -
ły zbli żo ną ma sę cia ła nie za leż nie od spo so bu kar mie nia. 
Jak kol wiek od no to wa no, że w 20 tyg. przy ro sty ma sy cia -
ła oraz spo ży cie pa szy wyż sze by ły u pta ków ży wio nych 
pa szą ze zwięk szo ny mi dro bin ka mi. Z ko lei, do da tek bio -
wę gla do ściół ki (wa riant 4) wpły nął na po pra wę współ -
czyn ni ka zu ży cia pa szy u in dy ków. Pta ki z tej gru py rów -
nież by ły cięż sze. W od nie sie niu do emi sji amo nia ku ze 
ściół ki nie od no to wa no ko rzyst niej szych wy ni ków w żad -
nej gru pie. Na to miast w przy pad ku skła du che micz ne go 
ściół ki po twier dzo no, że wraz ze wzro stem ilo ści do dat -
ku bio wę gla do ściół ki, ro sła kon cen tra cja azo tu, fos fo -
ru, so du, po ta su, wap nia i mie dzi. Ana li zo wa no rów nież 
za nie czysz cze nie mi kro bio lo gicz ne śció łek. Od no to wa no, 
że ściół ka z 20% do dat kiem bio wę gla cha rak te ry zo wa ła 
się mniej szą ilo ścią bak te rii z gru py co li w 20 tyg. od cho -
wu in dy ków. 

Pod su mo wu jąc, po pra wa ja ko ści gra nu la tu po przez 
zmniej sze nie ilo ści drob nych czą stek w pa szy mo że po -
pra wić wy ni ki pro duk cyj ne in dy ków Lar ge Whi te. Jak kol -
wiek, prze sie wa nie okru chów i gra nu la tu mo że nie być 
opła cal ną czyn no ścią. Być mo że in ne me to dy w tym za -
kre sie mo gły by oka zać się sku tecz niej sze i ko rzyst niej sze 
fi nan so wo. Ja kość skład ni ków, re cep tu ra pa szy, pro ces pro -
duk cyj ny, trans port pa szy i za rzą dza nie pa szą w go spo -
dar stwie mo gą wpły nąć na ja kość gra nu la tu i zmniej szyć 
ilość drob nych czą stek. W ni niej szym ba da niu po twier dzo -
no, iż wzbo ga ce nie ściół ki o znacz ny po ziom bio wę gla 
(20%) mo że zmniej szyć licz bę bak te rii z gru py co li w ściół -
ce przy jed no cze snym utrzy ma niu te go sa me go po zio mu 
amo nia ku w 20 tyg. W okre sie od 8 do 11 tyg. od cho wu 
w gru pie z 20% do dat kiem bio wę gla do ściół ki uzy ska no 
lep szy współ czyn nik FCR, a w okre sie od 11 do 20 tyg. Wyż -
szą ma sę cia ła. Ba da cze za le ca ją, iż dal sze ba da nia w tym 
za kre sie mo gą obej mo wać oce nę ściół ki dla dro biu z do -
dat kiem tra wy mi skan ta i bio wę glem, pod ką tem jej 
war to ści ener ge tycz nej i przy dat no ści do wy ko rzy sta nia 
ja ko pa li wa z bio ma sy. t

HIGIENA FERM
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INFORMACJA PRASOWA

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.

Szczegóły na stronie: 

www.targiferma.com.pl

„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.

TARGI FERMA 
– NA JWIĘKSZE SPECJALISTYCZNE TARGI 
DLA FACHOWCÓW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W POLSCE
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ZDROWE STADO

T er min ku la wi zny u in dy ków mó -
wi nam tyl ko, że pta ki ma ją pro -
ble my z po ru sza niem się. Ku la -

wi zny mo gą być bo wiem re zul ta tem 
bar dzo licz nych scho rzeń, mo gą rów nież 
do ty czyć bar dzo róż nych ele men tów 
bu du ją cych układ ru chu. Ob ja wy to wa -
rzy szą ce ku la wi znom rów nież mo gą być 
róż no rod ne: skrzy wie nie ko ści nóg, 
opuch nię cie sta wów, ra ny i sta ny za pal -
ne skó ry po de szwy sto py, zwięk szo na po -
dat ność na zła ma nia. Sto pień na si le nia 
zmian cho ro bo wych tak że mo że być 
roz ma ity. I tak, są pta ki któ re po mi mo 
nie wiel kich dys funk cji ukła du ru chu po -
tra fią nor mal nie funk cjo no wać w sta dzie 
i do trwać do koń ca okre su tu czu. U in -
nych, ku la wi zny bę dą skut ko wać bo le -
sno ścią, co bę dzie utrud nia ło im po ru -

sza nie się i po bie ra nie pa szy i wo dy. 
W skraj nych przy pad kach pta ki ta kie 
po win ny być uśmier ca ne ze wzglę dów 
hu ma ni tar nych.  

Jest bar dzo wie le czyn ni ków, któ re 
mo gą po wo do wać pro ble my z po ru sza -
niem się. Są to za rów no czyn ni ki ży wie -
nio we, jak rów nież in fek cyj ne, czy 
w mniej szym stop niu ge ne tycz ne. Szyb -
ki wzrost pta ków i osią ga nie przez nie 
bar dzo du żej ma sy cia ła do dat ko wo ob -
cią ża układ mię śnio wo-szkie le to wy i jest 
istot nym czyn ni kiem pre dys po nu ją cym 
do wy stę po wa nia za bu rzeń w pra wi dło -
wym funk cjo no wa niu ukła du ru chu. Sam -
ce, któ re za zwy czaj nie co szyb ciej przy bie -
ra ją na wa dze w po rów na niu do sa mic, 
jed no cze śnie czę ściej do świad cza ją pro -
ble mów z po ru sza niem się.  

KULAWIZNY  
W STADACH INDYKÓW 
RZEŹNYCH 
– PRZYCZYNY I MOŻLIWOŚCI 
ZAPOBIEGANIA

Problemy z poruszaniem się bardzo często dotyczą szybko rosnących 
brojlerów indyczych. Zasadniczo problemy te są charakterystyczne 
dla dużych, komercyjnych ferm. Szacuje się, że kulawizny mogą 
dotyczyć od 0,5 do 4% brojlerów indyczych.

 Agnieszka Wilczek-Jagiełło
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KULAWIZNY 
POWODOWANE 
CZYNNIKAMI 
INFEKCYJNYMI 
Jed nym z po wo dów ku la wizn u pta ków 
mo gą być czyn ni ki in fek cyj ne: bak te ryj ne, 
wi ru so we, jak rów nież grzy bi cze. In fek cje 
drob no ustro ja mi My co pla sma sy no viae są 
po wszech ną przy czy ną ku la wizn u in dy -
ków. Bak te rie ro dza ju My co pla sma spp. 
oprócz cho rób w ob rę bie na rzą du ru chu, 
po wo du ją rów nież cho ro by ukła du od de -
cho we go. Mo gą być one trans mi to wa ne 
róż ny mi dro ga mi m.in. po przez po wie -
trze, czy też ja ja wy lę go we. Naj częst -
szym ob ja wem kli nicz nym, ja kie po wo du -
je ich obec ność w struk tu rach na rzą du 
ru chu jest opuch nię cie sta wów pal ców. 
Wśród czyn ni ków bak te ryj nych, któ rych 
obec ność mo że po wo do wać za bu rze -
nia ze stro ny na rzą du ru chu są rów nież 
bak te rie tj. Sta phy lo coc cus au reus, czy też 
Esche ri chia co li. Naj czę ściej po wo du ją 
one in fek cje w ob rę bie bło ny ma zio wej 
sta wów, czy też zmia ny za pal ne sta wów. 
Wśród czyn ni ków wi ru so wych war to 
z ko lei zwró cić uwa gę na re owi ru sy 
(TARV). Czyn ni ki te po wo du ją zmia ny za -
pal ne w ob rę bie ścię gien. Od no to wa no 
du żo przy pad ków wy izo lo wa nia wi ru sa 

TARV od pta ków z prze rwa nym ścię -
gnem mię śnia brzu cha te go łyd ki. Ze 
zmian pa to lo gicz nych w ob rę bie na rzą -
du ru chu izo lo wa ne są rów nież grzy by. 
Asper gil lus fu mi ga tus był już izo lo wa ny od 
in dy ków z ob ja wa mi ku la wi zny, gdzie 
był od po wie dzial ny m. in. za ziar ni nia ko -
we za pa le nie ko ści i sta wów. 

GDY KULEJE … ŻYWIENIE 
Wapń (Ca) i fos for (P) to dwa pod sta wo -
we ma kro ele men ty bu du ją ce tkan kę 
kost ną. Oczy wi ste więc jest, że nie do bo -
ry tych dwóch pier wiast ków bę dą skut ko -
wać pro ble ma mi z po ru sza niem się i ku -
la wi zna mi. Obec nie, na więk szo ści ferm 
utrzy mu ją cych in dy ki sto so wa ne są peł -
no por cjo we mie szan ki pa szo we do sko na -
le zbi lan so wa ne i przy go to wa ne przez 
mie szal nie pasz. Wy da wać się więc mo -
że, że pro ble my nie do bo ro we nie mo gą 
mieć obec nie miej sca. Nie ste ty, ta kie sy -
tu acje się jed nak zda rza ją. Waż ny jest bo -
wiem nie tyl ko wy so ki po ziom wap nia 
i fos fo ru w die cie, ale tak że pro por cje tych 
dwóch pier wiast ków. Pra wi dło wo, po -
ziom wap nia do po zio mu fos fo ru po wi -
nien od po wia dać pro por cji 2 : 1. Rów nie 
istot na jest po daż wi ta mi ny D3, któ ra to 
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bie rze udział we wchła nia niu wap nia 
w je li cie cien kim. Wi ta mi ny są jed nak czą -
stecz ka mi bar dzo wraż li wy mi na de -
struk cję pod wpły wem bar dzo wie lu 
czyn ni ków fi zycz nych (tem pe ra tu ra, dzia -
ła nie świa tła) oraz che micz nych.  

Cho ro bą ukła du ru chu, któ ra wy da je 
się być ści śle zwią za na z ży wie niem jest 
cho ciaż by krzy wi ca. Jest to scho rze nie 
zwią za ne z nie pra wi dło wym roz wo jem 
ukła du kost ne go pta ków w okre sie in ten -
syw ne go wzro stu. Czę sto jest ona spo ty -
ka na u in dy czych broj le rów, któ re w krót -
kim cza sie osią ga ją im po nu ją cą ma sę cia -
ła. Na sku tek nie do bo ru ma kro mi ne ra łów 
tj. wapnia i fos foru ko ści roz mię ka ją, 
do cho dzi do de for ma cji koń czyn pod 
wpły wem cię ża ru, szyb ko przy bie ra ją cych 
na ma sie, in dy ków. Oprócz nie do bo ru 
wap nia i fos fo ru, do roz wo ju krzy wi cy 

mo że pre dys po no wać rów nież nie -
do bór wi ta mi ny C oraz D3, jak rów -
nież nad miar wi ta mi ny A i fos fo ru, 
któ ry w nad mier nych ilo ściach 
„kon ku ru je” z wap niem. Po sta wa in -
dy ków cier pią cych z tego po wo du 
jest czę sto po rów ny wa na do tzw. 
„po sta wy kow bo ja” – sze ro ko roz -
sta wio ne no gi i sto py usy tu owa ne 
bli sko sie bie. 

Ko lej ną cho ro bą zwią za ną z ży -
wie niem jest pe ro za (chon dro dy -
stro fia). W tej jed no st ce cho ro bo wej 
do cho dzi do zgru bie nia na sad ko -
ści pisz cze lo wych, wy gię cia i skrę -
ce nia trzo nów tych ko ści. W na stęp -
stwie te go ścię gno Achil le sa ule ga 
prze miesz cze niu na bocz ną lub 
przy środ ko wą stro nę koń czy ny. Ja -
ko przy czy ny pe ro zy wy mie nia się 
głów nie: za bu rze nia w prze mia nie 
ma te rii i go spo dar ce wap nio wo 
– fos fo ro wej, jak rów nież nie do bór 
mi kro pier wiast ków tj. man ga nu, 
któ ry bie rze udział w pro ce sie mi -
ne ra li za cji ko śc ca, czy cyn ku, ami -
no kwa sów (głów nie ar gi ni ny i gli cy -
ny) i wi ta min z gru py B. Do wy stę -
po wa nia chon dro dy stro fii pre dys -

po nu je tak że zwięk sze nie po da ży wap nia 
i fos fo ru, któ re to pier wiast ki kon ku ru ją 
z man ga nem. Do roz wo ju pro ce su cho -
ro bo we go mo gą przy czy niać się tak że 
my ko pla zmy, któ re wy ka zu jąc po wi no -
wac two do ami no kwa sów tj. ar gi ni na 
i cho li na, mo gą spo wo do wać po gor sze -
nie pro ce sów od ży wie nia ko mó rek tkan -
ki chrzęst nej. Wi docz ny mi ob ja wa mi pe -
ro zy u in dy ków mo że być: szpo ta wość, 
ko śla wość i obrzęk sta wu sko ko we go, 
skró ce nie, zgru bie nie i wy gię cie pod -
udzia. Cho re pta ki wy raź nie cier pią, ku -
le ją lub też w ogó le nie po ru sza ją się 
przyj mu jąc po sta wę le żą cą z uszko dzo -
ną koń czy ną wy cią gnię tą ku ty ło wi.  

Źle zbi lan so wa na die ta, nie do bo ry 
mi ne ral ne (zwłasz cza ni ski po ziom wap -
nia i wy so ki fos fo ru) i ami no kwa sów eg -
zo gen nych (zwłasz cza tryp to fa nu i hi sty -

dy ny) to jed ne z przy czyn mo gą cych 
pro wa dzić do roz wo ju dys chon dro pla zji 
ko ści pisz cze lo wej, po le ga ją cej na nad -
mier nym gro ma dze niu tkan ki chrzęst nej 
na po wierzch ni płyt ki wzro sto wej ko ści. 
Re zul ta tem te go jest obec ność nie pra wi -
dło wej ma sy chrzęst nej umiej sco wio nej 
na bliż szym koń cu ko ści pisz cze lo wej. Kli -
nicz nie moż na za uwa żyć, że po wy żej 
opi sa ne zmia ny po wo du ją m.in. ku la wi -
znę, chwiej ny chód i trze po ta nie skrzy dła -
mi w trak cie po ru sza nia się, ce lem za cho -
wa nia rów no wa gi. 

A CO Z GENETYKĄ? 
Pew ne ce chy zwią za ne z po dat no ścią 
dro biu na cho ro by na rzą du ru chu mo gą 
być tak że prze ka zy wa ne z ro dzi ców na 
osob ni ki po tom ne. Dzie je się tak cho ciaż -
by w przy pad ku wspo mnia nej po wy żej 
dys chon dro pla zji ko ści pisz cze lo wej. 
Z te go wzglę du ze stad ro dzi ciel skich eli -
mi no wa ne są osob ni ki ma ją ce pro ble my 
z tą wła śnie przy pa dło ścią. Wie le wska -
zu je tak że na udział czyn ni ków ge ne tycz -
nych w po dat no ści pta ków na za pa le nie 
skó ry po de szwy stóp (ang. FPD – fo od 
pad der ma ti tis). Za uwa żo no bo wiem, 
że w daw nych li niach stad ro dzi ciel -
skich od no to wy wa no mniej przy pad -
ków FPD, jak rów nież przy pad ki te ce cho -
wa ły się mniej szym na si le niem ob ja -
wów cho ro bo wych.  

Le ka rze we te ry na rii pra cu ją cy na fer -
mach utrzy mu ją cych in dy ki wska zu ją 
cho ro by ukła du ru chu ja ko bar dzo istot -
ny ele ment ich pra cy. Nie ste ty, le ka rze ci 
wspo mi na ją tak że, że pro ble my z ukła -
dem kost no-sta wo wym mo gą w przy -
szło ści się na si lać, ge ne ru jąc stra ty eko -
no micz ne w cho wie pta ków. Ma jąc na 
uwa dze, że bar dzo czę sto cho ro by te ma -
ją pod ło że w ży wie niu – istot ne jest za -
po bie ga nie im po przez pra wi dło wą su -
ple men ta cję mi kro- i ma kro ele men tów 
oraz wi ta min. t 
 

Literatura dostępna u autorki.
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BEZKOMPROMISOWA, 
INTELIGENTNA 
I NIEBYWALE 
SKUTECZNA 
Każ da z 3 zna nych nam po -
wszech nie pa to gen nych dla in -
dy ków rzeź nych my ko plazm pta -

sich, ta kich jak: My co pla sma gal -
li sep ti cum, My co pla sma sy no viae, 
My co pla sma me le agri dis są drob -
no ustro ja mi bar dzo za kaź ny mi, 
któ re nie tyl ko sta no wią pier wot -
ną przy czy nę za ka że nia, ale rów -
nież za ostrza ją in ne pro ce sy 

MYCOPLASMA  
W STADACH INDYKÓW
Mycoplasma – Gram-ujemna, pleomorficzna 
komórka, która ma wyniszczający wpływ na 
zaatakowany organizm. Sprytny patogen, 
unikający odpowiedzi immunologicznej 
gospodarza, wręcz wykorzystujący układ 
odpornościowy indyka do swoich celów. 

Iwona Stolarska 
Specjalista Chorób Ptaków 

Prywatna Praktyka Weterynaryjna MedicalVet

Zwalczanie najgroêniejszych szkodników  
ferm drobiarskich: 

ptaszyƒca kurzego, pleÊniakowca 
lÊniàcego, trojszyków, much i innych  

wtedy, kiedy powszechnie stosowane  
metody zawodzà.

Metoda termiczna polega na podgrzaniu 
całego obiektu łàcznie z wyposa˝eniem do 
temp. 55-62°C i jej utrzymywaniu przez 
ok. 24-36 godz. Cały cykl trwa 2 dni 
i niszczy wszystkie stadia rozwojowe 
szkodników, tak˝e te, które wykazujà 
odpornoÊç na powszechnie stosowane 
produkty biobójcze. Wykonane dotàd 
zabiegi w wielu kurnikach, w tym o bardzo 

du˝ej kubaturze (30 000 m3), radykalnie 
poprawiły stan zdrowotny na fermach 
i wyniszczyły wyst´pujàce w nich paso˝yty 
i nagromadzony ró˝norodny materiał 
infekcyjny. Warto podkreÊliç, ˝e do 
zabiegu nie u˝ywane sà Êrodki chemiczne 
i w zwiàzku z tym nie ma ̋ adnego ryzyka 
znalezienia pozostałoÊci chemicznych 
w jajach lub mi´sie.

Sprzeda˝ Êrodków gryzoniobójczych 
BRODIRAT nowej generacji 
z brodifakum jako substancjà 
aktywnà. Rodentycydy BRODIRAT  
sà w formie granulatu, bloczków 
woskowych i pasty w saszetkach.  

Gryzonie sà nosicielami wielu chorób 
i poÊredniczà w rozwoju paso˝ytów 
oraz szkodników, dlatego ich 
zwalczanie jest zawsze konieczne.

Metoda termiczna z zastosowaniem systemów 
ThermoNox, TermoSol i EkoTerm

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Solfum” Sp. z o.o. 

 95-070 Rąbień AB, ul. Ziemiańska 21, tel. (42) 712 51 00, tel. kom. 502 438 510 
e-mail: solfum@solfum.com.pl   •   www.solfum.com.pl

mycoplasma.qxp  16.12.2022  11:01  Strona 53



INDYK POLSKI  –  4/2022 (81)

cho ro bo we wy stę pu ją ce na fer mie (in fek -
cje bak te ryj ne oraz wi ru so we). Mo że my 
mieć do czy nie nia z za ka że niem na tle 
jed nej my ko pla zmy, ale w więk szo ści 
przy pad ków te re no wych spo ty ka my się 
z za ka że nia mi mie sza ny mi. In wa zyj ność 
za ka że nia jest uza leż nio na od wie lu 
czyn ni ków, na któ re za sad ni czy wpływ 
ma świa do mość ho dow cy oraz le ka rza 
we te ry na rii.  

SYSTEMATYKA BAKTERII 
W ce lu lep sze go zro zu mie nia czym jest 
My co pla sma, na le ży za in te re so wać się jej 
kla sy fi ka cją oraz tak so no mią, czy li po cho -
dze niem fi lo ge ne tycz nym. 

My ko pla sma na le ży do kla sy Mol li cu -
tes, któ re cha rak te ry zu ją się: 

bra kiem ścia ny ko mór ko wej,  t

trój war stwo wą bło ną ko mór ko wą za -t

wie ra ją cą ste ro le (po dob nie jak zwie -
rzę ta i lu dzie), co jest naj praw do po -
dob niej do dat ko wym czyn ni kiem, któ -
ry umoż li wia my ko pa zmom uni ka nie 
od po wie dzi ukła du im mu no lo gicz ne -
go in dy ka,  
ad he zy ny po zwa la ją ce na ruch śli zgo -t

wy drob no ustro jów, któ re ści śle przy -
le ga jąc do na błon ka za ata ko wa nych 
ko mó rek, mo gą na przy kład uni kać 
oczysz cza ją ce go dzia ła nia me cha ni -
zmu rzę sko we go w ukła dzie od de -
cho wym,  
ad he zja do ko mór ki po wo du je do dat -t

ko wo roz wój za ka żeń la tent nych oraz 
prze wle kłych, prze ni ka ją do tka nek 
uni ka jąc che mio te ra peu tycz ne go dzia -
ła nia an ty bio ty ków,  
trwa łe uszko dze nie ko mór ki od by wa t

się po przez przy le ga nie my ko pla zmy 
do jej po wierzch ni, na stę pu je de gra da -
cja, mar twi ca i złusz cza nie za ka żo -
nych ko mó rek,  
in du ko wa nie re ak cji au to im mu no lo -t

gicz nej or ga ni zmu po przez an ty ge ny 
biał ko we oraz gli ko li pi do we, su per -
an ty ge ny (zdol ne do po bu dze nia okre -
ślo nych po pu la cji lim fo cy tów T).  

PATOGENEZA 
My ko pla zmy są swo iste ga tun ko wo i na -
rzą do wo, co ozna cza, że za ka że nie mo -
że od być się je dy nie pod czas bez po -
śred nie go kon tak tu od po wied niej my ko -
pla zmy z wraż li wym na za ka że nie ga tun -
kiem. Ata ku ją bło ny ślu zo we ukła du od -
de cho we go, płcio we go oraz sta wów, da -
jąc ob ja wy ma ło cha rak te ry stycz ne, nie 
po zwa la ją ce na po sta wie nie roz po zna nia.  

Na po cząt ku za ka że nia, moż li wy jest cha -
rak ter bez ob ja wo wy, póź niej na stę pu je: 

apa tia,  t

nie żyt dróg od de cho wych (wy sięk t

z otwo rów no so wych, za pa le nie wor -
ków po wietrz nych, nie wy dol ność od de -
cho wa, ka szel),  
za pa le nie za tok po do czo do ło wych,  t

zmia ny w ukła dzie roz rod czym u in dy -t

czek re pro duk cyj nych (trans mi sja pio -
no wa pa to ge nu na pi sklę, ob ni że nie lę -
go wo ści, śmierć za rod ków),  
ku la wi zny (za pa le nie sta wów, ka le tek t

sta wo wych, po che wek ścię gni stych, 
ko ści, de for ma cje, upo śle dzo na mi ne -
ra li za cja). 

 
My ko pla zmy prze no szo ne są pio no -

wo (z mat ki na pi sklę) oraz po zio mo po -
przez kon takt bez po śred ni z za ka żo ny mi 
pta ka mi, ska żo nym ma te ria łem (ściół ka, 

pió ra, sprzęt, wy po sa że nie) oraz kon takt 
z czło wie kiem, któ ry miał kon takt z za ka -
żo nym sta dem, ale nie za sto so wał się 
wła ści wie do za sad bio ase ku ra cji od -
wie dza jąc sta do zdro we.  
 
Prze ży wal ność My ko plazm: 

w ka le w temp. 20°C 1-3 dni,  t

na ściół ce 2-3 dni, t

na ubra niach i wło sach do 4 dni. t

  
Do tkli wość ob ja wów dla sta da moż -

na zmi ni ma li zo wać po da jąc an ty bio ty ki, 
jed nak cho ro ba utrzy mu je się na sta dzie 
do koń ca pro duk cji.  

ROZPOZNANIE 
Ob ja wy kli nicz ne oraz sek cyj ne nie po -
zwa la ją jed no znacz nie po sta wić roz po -
zna nia, dla te go nie zbęd ne są ba da nia 
do dat ko we. Ru ty no we ba da nia la bo ra to -
ryj ne nie wy kry ją za ka że nia, po nie waż 
izo la cja za raz ka z ma te ria łu za kaź ne go 
(pa dłe sztu ki, wy maz z tcha wi cy) jest 
moż li wa je dy nie na spe cjal nych pod ło -
żach z do dat kiem cho le ste ro lu w tem pe -
ra tu rze 37°C w wa run kach tle no wych lub 
mi kro aero fil nych. Naj czę ściej zle ca się 
ba da nia se ro lo gicz ne (aglu ty na cja płyt -
ko wa, pró bów ko wa, he ma glu ty na cja, 
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testy Eli sa) oraz ba da nia ge ne tycz ne 
wy ko rzy stu ją ce tech ni kę PCR. 

ZWALCZANIE, LECZENIE 
Za ka że nie fer my my ko pla zmą moż na 
unik nąć: 

ku pu jąc pi sklę ta bar dzo do brej ja ko ści t

z wy lę gar ni po sia da ją ce swo je sta da re -
pro duk cyj ne, re gu lar nie mo ni to ru ją ce 
pta ki pod ką tem za ka że nia tą bak te rią,  
prze strze ga jąc na fer mie za sad bio ase -t

ku ra cji,  
kon tro lu jąc ści śle prze pływ lu dzi t

i sprzę tu. 
 

W przy pad ku stwier dze nia za ka że nia 
my ko pla zmą na sta dzie in dy ków rzeź -
nych, wy bór an ty bio ty ku jest je dy nie le -
cze niem ob ja wo wym. An ty bio tyk we 

wcze snym sta dium za po bie gnie ob ja -
wom kli nicz nym i stra tom fi nan so wym, 
ale ża den an ty bio tyk nie wy eli mi nu je 
tej bak te rii ze sta da, ani z fer my, dla te go 
an ty bio ty ki nie są do brym roz wią za niem 
dłu go ter mi no wym. Wy tłu ma czal ne jest 
więc, że sta nach prze wle kłych te ra pie nie 
przy no szą już ulgi pta kom. An ty bio ty ka -
mi z wy bo ru są li ko za mi dy, ma kro li dy, te -
tra cy kli ny. 

Sto so wa nie środ ków od ka ża ją cych 
jest wska za ne. Bak te rie są wraż li we na 
for ma li nę, eta nol, kwas na doc to wy, jo do -
fo ry, al de hyd glu ta ro wy, pod chlo ryn so -
du. Drob no ustro je gi ną pod wpły wem 
pro mie ni UV. 

Bez pie czeń stwo bio lo gicz ne fer my 
to nie zbęd ny aspekt po zwa la ją cy na 
utrzy my wa nie in fek cji na po zio mie po -
zwa la ją cym jej funk cjo no wać, choć na le -

ży pa mię tać, iż ni gdy nie osią gnie się wy -
ni ków sprzed in fek cji. Na to miast je dy ną 
sku tecz ną me to dą eli mi na cji My ko pla zmy 
z fer my jest jej de po pu la cja na okres mi -
ni mum 2-3 mie się cy. Wstrzy ma nie pro -
duk cji jest od waż ną de cy zją, ale nie -
zbęd ną, aby przy wró cić pro duk cji pra wi -
dło wy kie ru nek i za do wa la ją ce wy ni ki 
eko no micz ne. 

My ko pla zmy w swo ich za ka że niach 
i prze bie gu cho ro by wy ko rzy stu ją błę dy 
na fer mie. Uwiel bia ją fer my wie lo wie ko -
we oraz pro duk cje in dy cze, gdzie lek ce -
wa żo ny jest re żim sa ni tar ny i bio ase ku -
ra cja. Zwięk szo ne za gęsz cze nie in dy -
ków, po gor sze nie ja ko ści po wie trza na 
kur ni ku oraz ho dow la nie zgod na z tech -
no lo gią za ostrza ją do dat ko wo pro ces 
cho ro bo wy. t

CHOROBY INDYKÓW

Akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 

Posiadające certyfikat GMP 

Wyniki badań uznawane  
przez Inspekcję Weterynaryjną 

Pracujemy 7 dni w tygodniu 

Niezależne laboratorium

Oferujemy: 

• Badania bakteriologiczne wraz 
 z określeniem lekowrażliwości 

• Badania mykologiczne 

• Badania parazytologiczne 

• Badania serologiczne (ELISA, HI, AGP) 

• Badania metodą Real Time PCR

W E T E R Y N A R Y J N E   L A B O R AT O R I U M   D I A G N O S T Y C Z N E
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HODOWLA

W  ce lu za spo ko je nia za po trze -
bo wa nia kon su men tów na 
mię so in dy cze, dzię ki po -

stę po wi ho dow la ne mu, wzro sła in ten sy -
fi ka cja pro duk cji, a co za tym idzie, wzro -
sło rów nież za in te re so wa nie in dy ka mi 
w kon tek ście do bro sta nu. Do głów nych 
pro ble mów zwią za nych z do bro sta nem 
in dy ków na le żą: au to nar ko tyzm lub wza -
jem ne dzio ba nie – ano ma lie be ha wio ral -
ne, po dat ność pta ków na stres, wa run ki 
utrzy ma nia nie do sto so wa ne do po trzeb, 
za pa le nie po de szwy stóp, nie pra wi dło wo -
ści w bu do wie nóg i szkie le tu oraz trans -
port in dy ków do uboj ni. In ne kwe stie 
zwią za ne z do bro sta nem obej mu ją ży -
wie nie. Jak wska zu ją licz ne ba da nia na -
uko we, sze ro ko po ję ta pro ble ma ty ka 

do bro sta nu in dy ków mo że być w pew -
nym sen sie po kło siem se lek cji ge ne tycz -
nej (Era smus 2018). 

Bio tycz ne i abio tycz ne stre so ry śro do -
wi sko we ma ją zna czą cy wpływ na pro -
duk cję, zdro wie i do bro stan dro biu. Pa -
to ge ny są głów ny mi bio tycz ny mi stre so -
ra mi wpły wa ją cy mi na do bro stan pta ków, 
a do naj waż niej szych na le żą: wi rus gry -
py pta ków oraz bak te rie z ro dza ju Sal mo -
nel la. Na to miast jed nym z naj waż niej -
szych abio tycz nych czyn ni ków stre so -
wych jest stres ciepl ny i zwią za ne z tym 
pa ra me try utrzy ma nia in dy ków. Ostat nie 
osią gnię cia w za kre sie ge ne ty ki i ge no mi -
ki za pew ni ły bez pre ce den so we ko rzy ści 
w zro zu mie niu me cha ni zmów mo le ku lar -
nych le żą cych u pod staw ge ne tycz nej 

kon tro li od po wie dzi in dy ków na te stre -
so ry, uła twia jąc w ten spo sób do sko na -
le nie ge ne tycz ne w ce lu zła go dze nia ne -
ga tyw ne go wpły wu na do bro stan dro biu 
(Wang i in. 2018). 

Roz wój prze my słu dro biar skie go i po -
stęp w do star cza niu wy so kiej ja ko ści 
żyw no ści w przy stęp nych ce nach roz po -
czął się tuż po dru giej woj nie świa to wej 
(Rys. 1). Szyb ka in ten sy fi ka cja pro duk cji 
dro biar skiej by ła moż li wa dzię ki do stęp -
no ści ta nie go zbo ża i jed no cze snym 
zmia nom w za kre sie ży wie nia oraz wa -
run ków by to wa nia in dy ków, zwal cza niu 
cho rób, a tak że lep sze mu za rzą dza niu 
sta dem (McKay 2009). Nie by ło by to 
moż li we, gdy by nie do ko na nia w za kre -
sie ge ne ty ki zwie rząt. Se lek cja ge ne tycz -
na in dy ków ukie run ko wa na jest na zwięk -
szo ną ma sę cia ła oraz wzrost mię śnia 
pier sio we go i nóg, co skut ko wa ło skró ce -
niem cza su od cho wu in dy ków do osią -
gnię cia stan dar do wej ma sy ubo jo wej. 
W związ ku z tym po ja wi ły się oba wy do -
ty czą ce do bro sta nu pta ków rzeź nych 
(broj le rów ku rzych i in dy ków). Stwier dzo -

POSTĘP 
GENETYCZNY 
U INDYKÓW I ROZWAŻANIA 
W ZAKRESIE DOBROSTANU

Intensywna produkcja indyków w ostatnich dekadach stała się 
powszechna. Sukces tego sektora związany jest m.in. z postępem 
osiągniętym w chowie i hodowli drobiu, a także wykorzystaniem 
technologii i udoskonaleń w zarządzaniu stadem oraz żywieniu 
ptaków.
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no, że w efek cie po pra wy i zwięk sze nia 
wy daj no ści pro duk cji, po ja wi ły się nie po -
żą da ne efek ty ubocz ne, któ re nie ko -
rzyst nie wpły wa ją na ce chy fi zjo lo gicz ne, 
re pro duk cyj ne oraz od por ność in dy ków 
(Hoc king 2014). 

Ba da nia na do ro słych in dy kach wska -
zy wa ły, że nie któ re sta ny pa to lo gicz ne, jak 
ku la wi zny, by ły kon se kwen cją za bu rzeń 
we wcze snym eta pie wzro stu oraz praw -
do po dob nie wy ni ka ły z du żej ma sy cia -
ła i zmie nio ne go cho du. To z ko lei przy -
pi su je się zmia nom w po kro ju (Corr i in. 
2003). Nie pra wi dło wy chód po wo du je ob -
cią że nia sta wu bio dro we go i jest zwią -
za ny ze zwy rod nie nia mi u in dy -
ków. Nie któ re ba da nia na uko we 
(z po cząt ku lat 90.) wska za ły, iż 
za bu rze nia te u do ro słych in -
dy ków mo gą być bo le sne 
(Dun can i in. 1991, Hoc king 
1994). Cho ciaż wy ni ki póź niej -
szych ana liz nie po wtó rzy ły tych 
za ło żeń (Hoc king i in. 1999). Czę ścio -
wo, mo że być to efek tem te go, że suk ce -
syw na se lek cja ge ne tycz na u ro sną cych 
pta ków spo wo do wa ła po pra wę zdro wia 
ukła du mię śnio wo -szkie le to we go. Jed -
nak że, zna cze nie przy pi su je się tak że 

stra te giom za rzą dza nia sta dem, wzro sto -
wi wy edu ko wa nia wśród osób utrzy mu -
ją cych in dy ki, a tak że no wo cze snym roz -
wią za niom tech nicz nym i tech no lo gicz -
nym (Hoc king 2014).  

Uzna jąc oba wy spo łecz ne do ty czą ce 
kwe stii do bro sta nu zwią za nych ze skut -
ka mi se lek cji ge ne tycz nej u in dy ków, na -
le ży wska zać, iż ist nie je stron ni czość 
w li te ra tu rze na uko wej. W tym wy pad ku, 
trze ba zwró cić uwa gę na to, w ja kim cza -

sie ma nu skryp ty na uko we zo sta ły opu bli -
ko wa ne i prze ana li zo wać czy uzy ska ne 
wy ni ki ba dań ma ją zna cze nie dla współ -
cze snych in dy ków. Ho dow cy dro biu twier -
dzą, że do ko nu ją se lek cji w ce lu po pra wy 
kon dy cji i eli mi na cji cho rób ta kich jak np. 
ku la wi zny pta ków. Na to miast or ga ni za -
cje zaj mu ją ce się ochro ną zwie rząt na dal 
nie są prze ko na ne czy tak jest w isto cie. 
Jest to bar dzo waż ny aspekt, gdyż głów -
ne oba wy opi nii pu blicz nej do ty czą ce do -
bro sta nu broj le rów ku rzych i in dy ków 
kon cen tru ją się na za bu rze niach koń czyn 
i ogra ni cze niach w pod cho dze niu do pa -
szy. Jak pod kre śla Hoc king (2014), czę sto 
do bro stan dro biu wy ko rzy sty wa ny jest 
do ce lów po li tycz nych, np. aby wy eli mi -
no wać sys tem in ten syw nej pro duk cji. 
Ba dacz wska zu je, że pro du cen ci dro biu 
od kil ku dzie się ciu lat włą cza ją ce chy 
zwią za ne z kon dy cją i do bro sta nem do 
swo ich ce lów se lek cyj nych, a po pra wa 
w sta dach ko mer cyj nych wy ma ga cza su, 
za nim bę dzie moż na za ob ser wo wać zna -
czą ce zmia ny.  

Za uwa ża się, iż wiel ko to wa ro we fer -
my in dy cze bu dzą pew ne oba wy wśród 
opi nii pu blicz nej. Ist nie je za tem po trze -
ba nie za leż nej oce ny zmian cech zwią za -
nych z do bro sta nem w ko mer cyj nych sta -
dach in dy ków, aby wy ka zać, że osią gnię -
te zmia ny w za kre sie ge ne ty ki pta ków zo -
sta ły wpro wa dzo ne do śro do wi ska ko -
mer cyj ne go i nie obej mu ją one tyl ko 
na ci sku na wy daj ność pta ków, ale sku pia -
ją się tak że wo kół ich lep szej zdro wot no -
ści. Są one ukie run ko wa ne rów nież na 
po pra wę kom for tu ich ży cia. Dla te go 
też ana li zu jąc po stęp in dy ków ho dow la -
nych, na le ży sze ro ko spoj rzeć na ten 
aspekt, zwra ca jąc jed no cze śnie uwa gę na 

ce lo wość wpro wa dze nia udo sko na -
le nia ge ne tycz ne go oraz wi docz -

ne i po twier dzo ne te go efek ty. 
Roz pa try wa nie za gad nie nia je -
dy nie w kon tek ście ne ga tyw -

nym, bu dzą cym wąt pli wo ści co 
do kwe stii do bro sta no wych, jest 

stron ni cze. t

HODOWLA
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Rys. 1. W celu zaspokojenia zapotrzebowania konsumentów na mięso indycze, 
dzięki postępowi hodowlanemu, wzrosła intensyfikacja produkcji 
(źródło: www.wired.com)
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RYNKI WSCHODNIE

W  sierp niu 2022 ro ku Ukra -
ina wy eks por to wa ła do UE 
4,2 mln ton zbo ża, na sion 

i in nych pro duk tów rol nych, w po rów na -
niu z 1,3 mln ton w kwiet niu 2022 ro ku, 
kie dy han del zo stał w du żej mie rze za kłó -
co ny przez ro syj ską in wa zję. W cią gu 
ostat nich kil ku mie się cy Ko mi sja Eu ro pej -
ska i Ki jów usta no wi ły dwa al ter na tyw ne 
szla ki eks por tu to wa rów rol nych z Ukra -
iny, zna ne ja ko szla ki so li dar no ści. Pa sy 

te mia ły na ce lu roz sze rze nie po łą czeń lo -
gi stycz nych mię dzy Ukra iną a UE za po -
śred nic twem ko lei, dróg i śród lą do wych 
dróg wod nych. 

W su mie do tej po ry po nad 14 mln 
ton pro duk tów rol nych zo sta ło wy eks por -
to wa nych z Ukra iny ty mi szla ka mi, po da -
ła Ko mi sja Eu ro pej ska w oświad cze niu 
z 20 sierp nia. W lip cu, z po mo cą Tur cji 
i ONZ, Ro sja i Ukra ina osią gnę ły rów nież 
po ro zu mie nie w spra wie od blo ko wa nia 

por tów Mo rza Czar ne go, usta na wia jąc 
ko ry tarz czar no mor ski dla eks por tu zbóż. 
W sierp niu szla ki so li dar no ści sta no wi ły 
61% ukra iń skie go eks por tu rol ne go, czy li 
2,6 mln ton, a ko ry tarz czar no mor ski 
39%, czy li 1,6 mln ton.  

Po ro zu mie nie o od blo ko wa niu por -
tów Czar no mor skich wy ga sa jed nak w li -
sto pa dzie. Pre zy dent Ro sji Wła di mir Pu -
tin skry ty ko wał ostat nio eks port zbo ża 
z Ukra iny, twier dząc, że nie do cie ra on do 
bied niej szych kra jów zgod nie z za mie rze -
nia mi. Ko men ta rze te wzbu dzi ły oba wy, 
że umo wa mo że się roz paść lub nie zo -
sta nie prze dłu żo na. 

HANDEL MIĘDZY UKRAINĄ A UE 
DOGANIA PRZEDWOJENNE DANE
Eksport ukraińskiej żywności do Unii Europejskiej (UE) stale rośnie 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy, dzięki nowym schematom 
logistycznym i liberalizacji zasad handlu. 

Vladislav Vorotnikov 
Korespondent na Europę Wschodnią

Wyk. 1. Unijny handel zbożami z Ukrainą w sezonach 2012/13-2021/22, tys. ton   źródło: agridata.ec.europa.eu
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Po ja wia ją się też oba wy, że de kla ru -
jąc 21 wrze śnia czę ścio wą mo bi li za cję, 
Pu tin dą ży do eska la cji woj ny ukra iń skiej, 
m.in. w ob wo dzie mi ko ła jow skim i ode -

skim, co za po wia da po now ne za kłó ce nie 
do staw eks por to wych dro gą mor ską.  

W tym kon tek ście UE i Ukra ina pra cu -
ją obec nie nad roz bu do wą pa sów so li -

dar no ści i li kwi da cją wą skich gar deł 
wzdłuż gra ni cy Pol ski i Ukra iny. Osza co -
wa no, że czas ocze ki wa nia na gra ni cy, 
któ ry mógł roz cią gnąć się na kil ka dni, 
zwięk szył kosz ty lo gi sty ki o 30 do 40%. 
Pod czas gdy nie któ re kwe stie, ta kie jak 
roz bu do wa kon tro li gra nicz nej i bu do wa 
no wych ma ga zy nów i par kin gów dla cię -
ża ró wek, moż na roz wią zać sto sun ko wo 
ła two, in ne pro ble my, ta kie jak do sto so -
wa nie li nii ko le jo wych na Ukra inie do 
norm i skraj ni UE, wy ma ga ły by cza su i in -
we sty cji.  

Po nad to UE znio sła cła, aby po móc 
roz dar te mu woj ną kra jo wi i zawiesiła 
kon tyn gen ty na ukra iń skie pro duk ty rol -
ne w czerw cu. Ten śro dek po mo co wy bę -
dzie sto so wa ny jesz cze do czerw ca 2023 r. 

EKSPORT MLEKA Z UKRAINY 
PRZEKRACZA POZIOM 
SPRZED WOJNY 
W nie któ rych seg men tach han del mię dzy 
Ukra iną a UE wzrósł na wet po za ubie gło -
rocz ny po ziom. W sierp niu 2022 ro ku 
Ukra ina wy eks por to wa ła 12 700 ton pro -
duk tów mlecz nych, dwa ra zy wię cej w po -
rów na niu z sierp niem 2021 ro ku, po dał 
Ukra iń ski klub biz ne su rol ni cze go (UCAB), 
po wo łu jąc się na ofi cjal ne sta ty sty ki. 

Cał ko wi ty ukra iń ski eks port pro duk -
tów mlecz nych w okre sie sty czeń -sier pień 

RYNKI WSCHODNIE
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Wyk. 2. Import zbóż z Ukrainy do UE w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 r., tys. ton   źródło: agridata.ec.europa.eu

Wyk. 3.  
Handel styczeń-sierpień 2021 
vs styczeń-sierpień 2022 
źródło: agridata.ec.europa.eu
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2022 r. osią gnął po ziom 59 400 ton, do -
rów nu jąc te mu sa me mu okre so wi po -
przed nie go ro ku po spad ku sprze da ży 
za gra nicz nej w mar cu -kwiet niu z po -
wo du ro syj skiej in wa zji. 

W sierp niu 2022 ro ku Ukra ina wy eks -
por to wa ła sze ro ką ga mę pro duk tów 
mlecz nych, w tym: 

3 580 ton nie skon den so wa ne go mle -t

ka i śmie ta ny, o 200% wię cej w po rów -
na niu z sierp niem 2021 r.; 
3 260 ton mle ka skon den so wa ne go, t

+100%; 
273 to ny ma ślan ki, – 50%; t

2 530 ton ser wat ki, +72%; t

2 140 ton ma sła, +250%, t

1 000 ton se ra, +62%. t

Ukra ina sprze da je przede wszyst kim pro duk ty 
mlecz ne do Eu ro py. Naj więk szy mi im por te ra mi w 2022 r. 
by ły Moł da wia, z 4,4 tys. ton za ku pio nych w sierp niu, 
w Pol sce – 2,4 tys. ton oraz Chi ny – z 900 to na mi. 

Z dru giej stro ny im port mle ka na Ukra inę stop nio -
wo spa da. W okre sie sty czeń -sier pień 2022 r. do kra ju 
spro wa dzo no 42,3 tys. ton pro duk tów mlecz nych, 
o 37% mniej niż w ana lo gicz nym okre sie ro ku 
poprzedniego. Ukra ina im por tu je przede wszyst kim se -
ry z Pol ski i in nych kra jów eu ro pej skich. Pod wa run kiem, 
że obec ne tren dy się utrzy ma ją, Ukra ina w tym ro ku 
praw do po dob nie sta nie się eks por te rem net to pro duk -
tów mlecz nych, po wie dział UCAB. 

60% mięsa kierowanego 
z Ukrainy do UE trafia 
na rynek holenderski. 
Zakład Jan Zandebergen 
z Veenendaal, kupuje 
drób w polskim Cedrobie 
i w ukraińskim MHP
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Wyk. 4. Unijna struktura eksportu i importu zbóż do Ukrainy w sezonie 2021/2022   źródło: agridata.ec.europa.eu

Eksport Import

Wyk. 5. Struktura unijnego importu roślin oleistych i białkowych 
w sezonie 2021/2022   źródło: agridata.ec.europa.eu
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DOSTAWCY DROBIU 
KORZYSTAJĄ 
ZE ZNIESIENIA KWOT 
Przed woj ną Ukra ina by ła jed nym z naj -
więk szych eks por te rów mię sa dro bio we -
go do UE. Po dob nie jak w in nym seg men -
cie im por tu pro duk tów rol nych, do sta wy 
za trzy ma ły się na po cząt ku mar ca i wzno -

wio no do pie ro pod ko niec kwiet nia. Jed -
nak wraz ze znie sie niem kon tyn gen tów 
i usta no wie niem no wych szla ków han dlo -
wych Ukra inie uda ło się zwięk szyć do sta -
wy eks por to we do Eu ro py.  

Im port ukra iń skich kur cza ków do UE 
wzrósł w dru gim kwar ta le o 54% rok do ro -
ku do oko ło 52 tys. ton. Wzrost podaży był 

tak zna czą cy, że nie któ rzy unij ni pro du cen -
ci dro biu wy ra zi li oba wy do ty czą ce wpły -
wu na pły wu ta nie go ukra iń skie go dro biu 
na eu ro pej skie ce ny dro biu. Fran cu ska gru -
pa prze my słu dro biar skie go Anvil wy ra zi -
ła oba wy, że cał ko wi ta wiel kość eks por tu 
dro biu z Ukra iny do UE w 2022 r. mo że 
osią gnąć re kor do wą wy so kość 130 tys. ton. 

RYNKI WSCHODNIE

Wyk. 6. Import roślin oleistych i białkowych z Ukrainą do UE w sezonach 2012/13-2021/22, tys. ton    źródło: agridata.ec.europa.eu
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Da ne UE po ka zu ją, że Ukra ina by ła 
trze cim co do wiel ko ści źró dłem im -
por tu dro biu do UE, za Bra zy lią i Taj lan -
dią, w pierw szych sze ściu mie sią cach ro -
ku przed znie sie niem kon tyn gen tów 

im por to wych. MHP, naj więk szy ukra iń -
ski eks por ter mię sa dro bio we go, przy -
znał, że wiel kość eks por tu ro śnie, za rów -
no w seg men cie mię sa broj le rów, jak 
i zbóż.  

„W ostat nich mie sią cach po wsta ły 
no we, choć bar dziej zło żo ne i kosz tow ne 
tra sy lo gi stycz ne, a wiel kość eks por tu ro -
śnie” – po wie dział MHP. 

62

RYNKI WSCHODNIE

Wyk. 9. Import jaj z Ukrainy do UE w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 r., tony    źródło: agridata.ec.europa.eu

Wyk. 8. Import drobiu z Ukrainy do UE w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 r., tony    źródło: agridata.ec.europa.eu

Wyk. 7. Import produktów oleistych i białkowych z Ukrainy do UE w poszczególnych miesiącach 2021 i 2022 r., tys. ton    
źródło: agridata.ec.europa.eu
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MHP po in for mo wał, że uda ło się osią gnąć przed wo jen ny 
po ziom pro duk cji, prze no sząc nie któ re mo ce pro duk cyj ne z ob -
sza rów dzia łań wo jen nych do bar dziej bez piecz nych re gio nów 
za chod nich. Ist nie ją ozna ki, że Ukra ina rze czy wi ście ma moż -
li wo ści po nad dwu krot ne go zwięk sze nia eks por tu mię sa dro -
bio we go do UE w 2022 r., po nie waż po pyt we wnętrz ny po zo -
sta je ra czej sła by z po wo du ma so wej imi gra cji, pod czas gdy 
do sta wy eks por to we mię sa broj le rów na Bli ski Wschód i Afry -
kę dro gą mor ską są na dal blo ko wa ne.  

Po dob na za leż ność do ty czy eks por tu jaj z Ukra iny. W cią -
gu pierw szych ośmiu mie się cy 2022 ro ku Ukra ina wy eks por -
to wa ła do UE 10 228 to ny jaj ogó łem. Trzy krot nie wię cej niż 
w ana lo gicz nym okre sie po przed nie go ro ku – wy ni ka z da nych 
agri da ta.ec.eu ro pa.eu. Mniej sze do sta wy do ty czy ły przede 
wszyst kim mie się cy ma rzec i kwie cień. W tym okre sie na do -
sta wy wpły nę ła przede wszyst kim utra ta zdol no ści pro duk cyj -
nych, po nie waż kil ka du żych ferm jaj znaj du je się na ob sza -
rach dzia łań wo jen nych. Spo re moż li wo ści eks por to we Ukra -
iny spo wo do wa ne są mi gra cją pra wie 8 mln miesz kań ców z ob -
ję te go woj ną kra ju. 

Naj więk szy mi im por te ra mi ukra iń skich jaj są UE, Sin ga pur, 
Zjed no czo ne Emi ra ty Arab skie i Izra el – po in for mo wał ukra -
iń ski zwią zek dro biar ski. 

BRAKUJE ŻYWYCH ŚWIŃ 
Obec nie Ukra ina mu si zwięk szyć im port wie przo wi ny z Eu ro -
py, po nie waż kraj ten bo ry ka się z nie do bo rem schło dzo nej wie -
przo wi ny. Od po cząt ku ro ku Ukra ina im por to wa ła o 70% wię -
cej wie przo wi ny niż w tym sa mym okre sie po przed nie go ro -
ku, sza cu je UCAB. 

Skle py na Ukra inie sprze da ją te raz za pa sy głę bo ko mro -
żo nej wie przo wi ny, po nie waż pra wie nie ma resztek schło -
dzo nych pro duk tów, po wie dział nie daw no lo kal nej pra sie 

RYNKI WSCHODNIE
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ukra iń ski ho dow ca świń Alek siej So -
bo lew. 

Licz ne ukra iń skie fer my trzo dy chlew -
nej znaj du ją się na ob sza rach ak tyw -
nych dzia łań wo jen nych lub tych pod 
oku pa cją, dlatego kraj ten mo że być 
zmu szo ny do zwięk sze nia im por tu wie -
przo wi ny z Eu ro py, aby za spo ko ić po pyt 
kra jo wy. So bo lev po wie dział, że za kła dy 
prze twór stwa mię sne go i rzeź nie w ca łym 
kra ju dzia ła ją obec nie przy ni skim wskaź -
ni ku wy ko rzy sta nia mo cy pro duk cyj nych. 

Wy ja śnił, że fir my mię sne nie chcą 
kupować świń z re gio nów Char ko wa 
i Dnie pru, po nie waż po dró żo wa nie tam 
jest nie bez piecz ne z po wo du ostrza łu. Po -
nad to z Pol ski prze my co no pew ne ilo ści 
wie przo wi ny. Obec nie gra ni ca jest za -
mknię ta, więc prze myt pra wie się za trzy -
mał, po wie dział So bo lev. 

Ni ko lay Ba ben ko, dy rek tor wy ko naw -
czy Sto wa rzy sze nia Prze my słu Mię sne go, 
po wie dział, że brak świń na Ukra inie 
wpły wa na wszyst kie seg men ty ryn ku 
mię sne go, pod no sząc ce ny dro biu i wo -
ło wi ny, za rów no kra jo wej, jak i tej ofe ro -
wa nej klien tom za gra nicz nym. 

BARDZO 
POTRZEBNE ZBOŻA  
Dzię ki ko ry ta rzo wi czar no mor skie mu 
Ukra ina suk ce syw nie zwięk sza eks port 
zbo ża i na sion ole istych. Na dzień 7 wrze -
śnia 2022 r. 100 stat ków opu ści ło ukra -
iń skie por ty, a 36% wszyst kich do staw tra -
fi ło do Eu ro py. 

W tym seg men cie od no to wa no rów -
nież wzrost wo lu me nów do staw. W cią -
gu pierw szych 15 dni wrze śnia z Ukra iny 

wy eks por to wa no 1,8 mln ton zbo ża, czy li 
o 69% wię cej w po rów na niu z tym sa mym 
okre sem w sierp niu. Eks port ku ku ry dzy 
wzrósł o 49%, psze ni cy – o 39%, a jęcz -
mie nia – o 12%. 

Rów nież we wrze śniu eks port na -
sion ole istych wzrósł o 21% do 555 000 
ton. Eks port rze pa ku wzrósł o 66%, soi 
– o 18%, a sło necz ni ka – o 16%. Eks port 
ole ju ro ślin ne go wzrósł o 16% – do 
228 700 ton. W szcze gól no ści eks port ole -
ju sło necz ni ko we go wzrósł o 92%, a ole -
ju so jo we go – o 6%. 

UCAB prze wi du je, że pod wa run kiem, 
że sy tu acja na po lu bi twy na Ukra inie nie 
ule gnie po gor sze niu, w 2022 ro ku z kra -
ju po win no zo stać wy eks por to wa nych 
6 mln ton pro duk tów rol nych. Licz ba ta 
od po wia da po zio mo wi z 2021 r. t

HODOWCA DROBIU HODOWCA TRZODY CHLEWNEJINDYK POLSKI HODOWCA BYDŁA

w
w

w
.p

o
rt

a
lh

o
d

o
w

cy
.p

l

Odwiedź 
nas na: 
www.PortalHodowcy.pl 

handel UE UA.qxp  16.12.2022  11:18  Strona 64



polagra.qxp  16.12.2022  15:40  Strona 1



INDYK POLSKI  –  4/2022 (81)66

SUROWCE DROBIARSKIE

S po ży wa nie mię sa in dy cze go, za -
rów no w Sta nach Zjed no czo nych 
jak i w Wiel kiej Bry ta nii ma sil ne 

pod ło że hi sto rycz ne, co z pew no ścią 
prze kła da się na je go po pu lar ność. Ame -
ry ka nie wie rzą, że in dy ki ura to wa ły od 
śmier ci gło do wej pierw szych osad ni ków, 
dla te go co ro ku, w li sto pa dzie ku pu ją pra -
wie 50 mln sztuk in dy ków i przy rzą dza -
ją je na dzięk czyn ny obiad. Tym cza sem 
tra dy cja spo ży wa nia in dy ka w Wiel kiej 
Bry ta nii się ga cza sów kró la Hen ry ka VIII, 
któ ry po sta no wił uczy nić te go pta ka pod -
sta wą świą tecz ne go obia du. Co wię cej, je -
den z naj lep szych bry tyj skich ku cha rzy, 
Ja mie Oli ver przy znał w jed nym z wy wia -
dów, że to wła śnie in dy ka za brał by ze so -
bą na bez lud ną wy spę. Dla cze go za tem 
w Pol sce wciąż tak rzad ko go ści my mię -
so in dy cze na na szym sto le? 

Wa lo ry od żyw cze mię sa in dy cze go 
zwra ca ją uwa gę kon su men tów, któ rych 

ro sną ca świa do mość wy bo ru zdro wej 
żyw no ści o wy so kiej ja ko ści wpły nę ła na 
wzrost świa to wej pro duk cji in dy ków. Za -
po trze bo wa nie kon su men tów na wy so -
ko biał ko we, ni sko tłusz czo we i świe że 
mię so do pro wa dzi ło do te go, że mię -
so z in dy ka zaj mu je dru gie miej sce 
wśród naj po pu lar niej szych mięs dro -
bio wych na świe cie (Ba eza i in. 2022). 
Po mi mo że w Pol sce mię so in dy cze 
jest trze cim, po mię sie kur cząt broj le -
rów i wie przo wi nie naj chęt niej spo ży -
wa nym ro dza jem mię sa, je go po pu -
lar ność jest nie po rów ny wal nie mniej -
sza niż w Sta nach Zjed no czo nych 
czy na wet Wiel kiej Bry ta nii. W 2019 
ro ku Po la cy spo ży li 28,3 kg mię sa 
dro bio we go na oso bę, w tym 29,7% 
sta no wi ło mię so in dy cze (Mro czek 
i Mro czek 2022). Bio rąc pod uwa gę, 
że Pol ska jest od lat w czo łów ce 
wśród pro du cen tów mię sa in dy -

cze go w UE, wy da je się, że jest ono 
wciąż nie do ce nia ne wśród na szych ro da -
ków. Być mo że dlate go, że wśród kon su -
men tów pa nu je opi nia, że mię so in dy cze 
jest su che i trud ne w ob rób ce ku li nar nej, 
a we dług Ma ka ły (2004) oraz Sa lej dy i in. 
(2013) wa lo ry od żyw cze i sma ko we, a tak -
że ła twość przy rzą dza nia po sił ków są 
czyn ni ka mi, któ re kon su men ci naj czę ściej 
bio rą pod uwa gę przy za ku pie mię sa. Na -
le ży jed nak pa mię tać, że in dy ki w na szej 
kuch ni zna ne są już od daw na, co po -
twier dza ją sta ro pol skie książ ki ku char skie 
a na wet …ku li nar ne wąt ki w „Pa nu Ta de -

MIĘSO INDYCZE 
– WCIĄŻ NIEDOCENIANY SUROWIEC O WYSOKIEJ JAKOŚCI 
KILKA SŁÓW O ŚWIĄTECZNYM INDYKU
Każdego roku, w ostatni czwartek listopada, wszyscy obywatele 
Stanów Zjednoczonych siadają do stołów, aby obchodzić Święto 
Dziękczynienia i delektować się pieczonym indykiem. Tym samym 
przysmakiem raczą się Brytyjczycy podczas Świąt Bożego Narodzenia, 
kiedy to pieczony indyk, nadziewany zwykle warzywami, stanowi 
tradycyjne danie świąteczne.

Aleksandra Drażbo 
Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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uszu”. We dług da nych hi sto rycz nych 
pierw sze in dy ki za wi ta ły do na sze go kra -
ju w XVII wie ku i co cie ka we, już w „Com -
pen dium Fer cu lo rum”, pierw szej dru ko -
wa nej pol skiej książ ce ku char skiej z 1682 
ro ku, in dyk wspo mnia ny był ja ko pro dukt 
ko niecz ny do pro wa dze nia praw dzi wie 
pań skiej kuch ni. War to za tem od kryć 
mię so in dy cze na no wo i prze ko nać się, 
dla cze go de lek tu ją się nim lu dzie na ca -
łym świe cie.  

W TRAKCIE KILKU 
OSTATNICH DEKAD 
W CHOWIE INDYKÓW 
NASTĄPIŁY DUŻE ZMIANY 
Po cząt ko wo, naj bar dziej po pu lar ną ra są 
by ły in dy ki Bronz Stan dard, bądź in dy ki 
bez ra so we o brą zo wym upie rze niu, przy -
sto so wa ne do cho wu przy za gro do we go. 

W no wo cze snej ho dow li in dy ków po ję cie 
ra sy stra ci ło na zna cze niu, a pod sta wo -
wą jed nost ką, w ob rę bie któ rej pro wa dzi 
się se lek cje jest ród lub li nia ( Jan kow ski 
2012). Dzię ki mię dzy ro do we mu i mię dzy -
li nio we mu krzy żo wa niu, do stęp ne obec -
nie in dy ki róż nią się pod wzglę dem ma -
sy cia ła oraz war to ści rzeź nej i moż na je 
po dzie lić na trzy ty py: lek ki, śred nio cięż -
ki i cięż ki. In dy ki w ty pie lek kim osią ga ją 
doj rza łość rzeź ną w 12 ty go dniu ży cia, 
uzy sku jąc mak sy mal ną ma sę cia ła 4,5 kg 
w przy pad ku in dy czek oraz 5,8 kg w przy -
pad ku in do rów. Tusz ki tych pta ków są 
naj czę ściej sprze da wa ne w ca ło ści, jed -
nak w Pol sce są ma ło po pu lar ne. Po la cy 
naj czę ściej ku pu ją mię so in dy cze w ele -
men tach, po zy ska nych z in dy ków ty pu 
śred nio cięż kie go lub cięż kie go. In dycz ki 
śred nio cięż kie w wie ku 16 ty go dni osią -
ga ją ma sę ok. 10,5 kg a in do ry w wie ku 

20 ty go dni, wa żą ok. 20 kg. In do ry cięż -
kie w wie ku 20 ty go dni wa żą na wet 
21,5 kg, a 16. ty go dnio we in dycz ki osią -
ga ją ma sę cia ła oko ło 11,5 kg. Koń co wa 
ma sa cia ła pta ków ma du ży wpływ na ich 
war tość rzeź ną. In dy ki, a w szcze gól no -
ści in do ry ce chu ją się bar dzo du żą wy daj -
no ścią rzeź ną, się ga ją cą po nad 80% oraz 
du żym udzia łem naj bar dziej war to ścio -
wych mię śni pier sio wych, udo wych i pod -
udzi. Do dat ko wo, jak po da je Or kusz 
(2015), po ubo ju w mię sie in dy ków za cho -
dzą bar dzo in ten syw ne zmia ny gli ko li tycz -
ne, dzię ki cze mu tusz ki moż na por cjo wać 
już 4 go dzi ny po ubo ju, choć naj lep szą 
kru chość uzy sku ją po 24 go dzi nach 
chłod ni cze go prze cho wy wa nia.  

Bio rąc pod uwa gę spe cy ficz ny skład 
cia ła in dy ków – wię cej biał ka i mniej 
tłusz czu niż in ne pta ki ho dow la ne – mię -
so in dy cze jest nie zwy kle ce nio ne przez 
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die te ty ków, któ rzy bar dzo czę sto włą cza -
ją je do diet dla swo ich klien tów (Wil ka -
now ska 2016). Jest naj chud sze spo śród 
wszyst kich mięs, a w kon se kwen cji ni sko -
ka lo rycz ne. W 100 gra mach mię sa z pier -
si in dy ka bez skó ry jest za le d wie 84 kcal, 
a w 100 gra mach mię sa z uda – 104 kcal. 
(Mi chal czuk i Sięn nic ka 2010). W mię śniu 
pier sio wym znaj du je się ok. 24% peł no -
war to ścio we go biał ka, bo ga te go min. 
w li zy nę czy L -tryp to fan, ami no kwas ma -
ją cy zna czą cy udział w po wsta wa niu me -
la to ni ny i se ro to ni ny, tak zwa nych „hor -
mo nów szczę ścia”. Przy pi su je im się 
dzia ła nie de tok sy ku ją ce, wy ci sza ją ce 
i uspo ka ja ją ce, dla te go mię so in dy cze 
mo że być z po wo dze niem spo ży wa ne 
przez oso by pod de ner wo wa ne i cier pią -
ce na bez sen ność. Biał ka mię śni in dy -
czych bar dzo rzad ko uczu la ją, stąd po le -
ca ne są oso bom skłon nym do aler gii, 
w tym nie mow lę tom a ich war tość bio lo -
gicz na jest rów no waż na war to ści bia łek 
mle ka i ustę pu je tyl ko biał ku ja ja (Mro -
czek i Mro czek 2022). Mię so pod udzi za -
wie ra o kil ka pro cent mniej biał ka niż mię -
śnie pier sio we, ale za to ma bar dzo du -
żo cyn ku, waż ne go ak ty wa to ra wie lu en -
zy mów. Cynk od po wia da rów nież za kon -
dy cję skó ry, dla te go mię so in dy cze za le -
ca ne jest dla osób ze skłon no ścią do trą -
dzi ku. War to rów nież pod kre ślić, że biał -
ko mię śni in dy czych za wie ra nie wiel kie 
ilo ści ko la ge nu, dzię ki cze mu mię so jest 
de li kat ne i kru che, a je go straw ność wy -
no si po nad 94% (Pa le ari i in. 1998).  

In dy ki za wie ra ją nie wie le tłusz czu, 
zlo ka li zo wa ne go głów nie pod skó rą, dzię -
ki cze mu moż na go ła two od dzie lić 
(Chwa stow ska -Si wiec ka 2020). Tłuszcz 
śród mię śnio wy jest rów no mier nie roz ło -
żo ny w po sta ci pa se mek mię dzy mię -
śnio wych, a w swo im skła dzie ma du żo 
nie na sy co nych kwa sów tłusz czo wych 
(w tym cen ny kwas li no lo wy C18 : 2) oraz 
ma ło cho le ste ro lu. Wie lo nie na sy co ne 
kwa sy tłusz czo we (PUFAs) są bar dzo 
waż ne w die cie czło wie ka, gdyż od po wia -
da ją za utrzy ma nie ni skie go po zio mu li -

pi dów we krwi, a w kon se kwen cji, zmniej -
szo ne ry zy ko wy stę po wa nia nad ci śnie nia 
tęt ni cze go (De Al me ida i in. 2006). Kwa -
sy PUFA wpły wa ją rów nież na szyb kie 
upłyn nia nie się tłusz czu za war te go 
w mię sie in dy czym, co de cy du je o je go 
szyb ko ści przy swa ja nia, dla te go mię so in -
dy cze jest po le ca ne oso bom wy ma ga ją -
cym szcze gól nej die ty – dzie ciom, se nio -
rom, re kon wa le scen tom czy oso bom 
od chu dza ją cym się. Na le ży jed nak pa mię -
tać, że za du ża ilość kwa sów nie na sy co -
nych zwięk sza po dat ność tłusz czu na 
oksy da cję, a zdol ność an ty ok sy da cyj na 
mię sa dro bio we go za le ży w głów nej mie -
rze od kon cen tra cji prze ciw u tle nia czy, ta -
kich jak wi ta mi na E. Nie ste ty in dy ki ma -
ją słab szą zdol ność do ma ga zy no wa nia 
die te tycz ne go to ko fe ro lu w mię śniach 
w po rów na niu z kur cza ka mi, dla te go 
tłuszcz in dy czy jest bar dziej po dat ny na 
jeł cze nie (Gong i in. 2010). 

Mię so in dy cze jest bar dzo do brym 
źró dłem wi ta min z gru py B, któ re re gu -
lu ją pra cę ukła du ner wo we go i krwio no -
śne go oraz pier wiast ków mi ne ral nych, ta -
kich jak po tas, że la zo, se len, ma gnez 
czy wspo mnia ny wcze śniej cynk. Wy so -
ka za war tość po ta su, a jed no cze śnie ni -
ska kon cen tra cja so du ma po zy tyw ny 
wpływ na utrzy ma nie pra wi dło we go ci -

śnie nia krwi. Na le ży jed nak pod kre ślić, że 
tkan ka mię śnio wa in dy ków od zna cza się 
zmien nym skła dem w za leż no ści od ro -
dza ju mię śni, jak i wie ku pta ków. Naj wię -
cej wi ta min z gru py B oraz że la za wy stę -
pu ją ce go w for mie hemo wej za wie ra ją 
bo ga te w he mo glo bi nę i mio glo bi nę, 
czer wo ne mię śnie udo we, dla te go są 
one za le ca ne w die cie osób zma ga ją cych 
się z ane mią (Chwa stow ska -Si wiec ka 
2020). In dy cze mię so jest rów nież bo ga -
tym źró dłem wi ta mi ny D, któ ra bie rze 
udział w  pro ce sie po dzia łu ko mó rek, 
wspie ra wchła nia nie wap nia, a tak że po -
ma ga w  pra wi dło wym funk cjo no wa niu 
ukła du od por no ścio we go oraz mię śni.  

Za le tą mię sa in dy ków jest też je go 
uni wer sal ność, gdyż mo że być spo ży wa -
ne pod czas sto so wa nia zdro wej die ty dla 
wszyst kich grup wie ko wych. Jest bar dzo 
die te tycz ne i lek ko straw ne, dzię ki cze mu 
wspo ma ga ku ra cje od chu dza ją ce czy 
pro ce sy re kon wa le scen cji po prze by tych 
cho ro bach i an ty bio ty ko te ra pii (Za wi sza 
2020). Jed nak oprócz wy so kiej war to ści 
od żyw czej i die te tycz nej, klu czo we są 
też ce chy sen so rycz ne mię sa in dy cze go. 
De li kat ne i kru che jest bar dzo ce nio ne 
przez sma ko szy. Pro ste w przy go to wa niu, 
mo że być sma żo ne, pie czo ne i go to wa -
ne, na le ży jed nak pa mię tać aby nad -
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mier nie go nie wy su szyć. War to do dać, że 
ob rób ka ter micz na nie po wo du je ob ni że -
nia war to ści od żyw czej mię sa in dy cze go.  

In dyk kom po nu je się z wie lo ma przy -
pra wa mi, sma ku je rów nie do brze na 
słod ko, sło no oraz pi kant nie, uwiel bia to -
wa rzy stwo su szo nych owo ców, moż na 
więc go przy rzą dzić w nie zli czo nych wer -
sjach sma ko wych. Na naj bar dziej wy -
kwint ne po tra wy prze zna cza się mię so 
z pier si. Po kro jo ne w cien kie pła ty, do pra -
wio ne czosn kiem, so kiem z cy try ny, so -
lą i usma żo ne na ma śle uzna wa ne jest 
przez sma ko szy na ca łym świe cie za jed -
ną z dzie się ciu naj lep szych po traw. Z dru -
giej stro ny wy star czy sól, pieprz i mie -
szan ka ulu bio nych ziół aby szyb ko „wy -
cza ro wać” z in dy ka wy szu ka ne da nie. 
A je śli ma my ocho tę na pysz ną, swoj ską 
wę dli nę, wy star czy pierś in dy czą pe klo -
wać przez kil ka dni i uwę dzić, a po tem cie -
szyć się de li ka te so wym sma kiem. 

W róż nych za kąt kach świa ta in dyk 
pie czo ny w ca ło ści po ja wia się na wie lu 
uro czy sto ściach ja ko da nie spe cjal ne 
i za wsze two rzy wy jąt ko wą, świą tecz ną 
at mos fe rę. Kosz tu jąc pie czy ste z in dy ka 
ma my oka zję de lek to wać się ca łą ga mą 
sma ków: mię so z pier si jest ja sne, de li -
kat ne i przy po mi na cie lę ci nę, czer wo ne 
i aro ma tycz ne mię so z udźca, przy pra -
wio ne ja łow cem ma smak dzi czy zny, 
a nie co tłust sze mię so z szyi jest po dob -
ne do wie przo wi ny. Do spo rzą dze nia pie -
czo ne go in dy ka naj le piej wy ko rzy stać 
mło dą in dycz kę, jej mię so jest naj de li kat -
niej sze, a pod udzia nie są „ły ko wa te”. 
Tusz kę moż na przy go to wać na wie le 
spo so bów: fa sze ro wa ną grzy ba mi, zio -
ła mi i bocz kiem, owo ca mi, żu ra wi ną 
lub ka szą. Po nie waż mię so in dy cze cha -
rak te ry zu je się bar dzo de li kat nym sma -
kiem i aro ma tem, moż na z po wo dze -
niem pro fi lo wać je go smak wy ko rzy -

stu jąc przy pra wy zgod ne z pre fe ren -
cja mi kon su men tów (Chwa stow ska -Si -
wiec ka 2020).  

Zbli ża ją się Świę ta Bo że go Na ro dze -
nia. Ma gicz ny czas ra do ści, ko lę do wa nia 
i ro dzin ne go bie sia do wa nia przy świą -
tecz nym sto le. Co ro ku po wra ca my do 
świą tecz nych po traw, któ re czę sto przy -
rzą dza ne są we dług prze pi sów prze ka zy -
wa nych z po ko le nia na po ko le nie. Da nia 
ma ją być tra dy cyj ne, smacz ne i wy kwint -
nie. Mo że za tem w tym ro ku, na świą tecz -
ny obiad przy go tuj my pie czo ną in dycz kę, 
naj le piej fa sze ro wa ną jabł ka mi, któ re 
w pol skiej tra dy cji świą tecz nej są sym bo -
lem po ko ju, mi ło ści i po jed na nia. Ta po -
tra wa z pew no ścią wzbo ga ci nie po wta -
rzal ne sma ki i at mos fe rę Świąt Bo że go 
Na ro dze nia. Smacz ne go! t 
 

Literatura dostępna u autorki.
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Wy so kie ocze ki wa nia kon su -
men tów w sto sun ku do żyw -
no ści, w tym prze two rów 

mię snych, jak rów nież wzrost spo łecz nej 
świa do mo ści ży wie nio wej, skło ni ły pro -
du cen tów do więk sze go za in te re so wa -

nia tzw. kom bi no wa ny mi me to da mi 
pro duk cji. Me to dy te na zy wa ne są rów -
nież zin te gro wa ny mi i speł nia ją wy ma -
ga nia teo rii tzw. płot ków, opra co wa nej 
przez Le ist ne ra. Za ło że niem te go sys te -
mu jest uży cie kil ku prze szkód w ce lu 

unie moż li wie nia roz wo ju mi kro or ga ni -
zmów. Naj waż niej szy mi „płot ka mi” są: 
tem pe ra tu ra (ni ska lub wy so ka), ak tyw -
ność wo dy (aw), pH, po ten cjał oksy do -
re duk cyj ny (Eh), do dat ki do żyw no ści, 
bak te rie wy twa rza ją ce kwas mle ko wy. 

Do tech no lo gii, któ ra speł nia po -
wyż sze za ło że nia oraz łą czy kil ka rów no -
le głych czyn ni ków utrwa la ją cych, tj.: wa -
run ki próż ni, pod wyż szo ną oraz ni ską 
tem pe ra tu rę na le ży me to da so us -vi de, 
okre śla na ja ko go to wa nie „pod próż nią”. 
Czyn ni ki w niej wy ko rzy sty wa ne dzia ła -
ją ad dy tyw nie, dzię ki cze mu ogra ni cza -
ją nie ko rzyst ne zmia ny sku tecz niej, niż 
gdy by dzia ła ły po je dyn czo. so us -vi de to 
pro ces łą czą cy go to wa nie w ści śle kon -
tro lo wa nej tem pe ra tu rze i w okre ślo nym 

METODA SOUS-VIDE 
I JEJ ZASTOSOWANIE 
W TERMICZNEJ OBRÓBCE MIĘS
Na rynku produktów żywnościowych największym trendem 
konsumenckim cieszą się produkty dyspozycyjne, odpowiednio 
zapakowane, utrwalone, stanowiące gotowy posiłek lub jeden 
z jego składników. Są to produkty spożywcze otrzymane w wyniku 
przetworzenia surowców z wykorzystaniem operacji zalecanych przez 
dobrą praktykę produkcyjną, które nadają wyrobom pożądaną 
trwałość i umożliwiają szybkie przygotowanie z nich lub w połączeniu 
z innymi przetworzonymi składnikami bezpiecznych posiłków.

Iwona Chwastowska-Siwiecka 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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cza sie su row ców spo żyw czych (naj czę -
ściej mię sa), któ re wcze śniej pod le ga ją 
pa ko wa niu w próż ni w  opa ko wa niach 
wy ko na nych z wie lo war stwo wej fo lii ba -
rie ro wej np. PA/PE, a na stęp nie szyb kie 
schła dza nie żyw no ści przed prze cho -
wy wa niem chłod ni czym, za pew nia jąc 
trwa łość od 3 do 7 ty go dni przed po now -
nym pod grza niem i kon sump cją. Cie pło 
z wo dy lub pa ry w tej me to dzie prze no -
szo ne jest do pro duk tu. Kształ tu ją się 
wów czas po zy tyw ne wła ści wo ści sen -
so rycz ne oraz tek stu ra mię sa, wy dłu ża -
ny jest okres przy dat no ści do spo ży cia 
po przez ha mo wa nie roz wo ju bak te rii 
tle no wych oraz pro ce sów utle nia nia li pi -
dów mię sa. Do ko agu la cji ko la ge nu i bia -
łek mio fi bry lar nych wy star cza ją ca jest 
tem pe ra tu ra 60°C, jed nak nie za pew nia 
ona peł ne go bez pie czeń stwa mi kro bio -
lo gicz ne go. Dla te go za ha mo wa nie roz -
wo ju mi kro or ga ni zmów i utrzy ma nie 
trwa ło ści pro duk tów so us -vi de sta je się 

waż ne, a do dat ko we za bie gi utrwa la ją -
ce żyw ność jak wy so kie ci śnie nie (300 
i 600 MPa) czy ma ry no wa nie mo gą być 
sto so wa ne w ce lu po pra wy wie lu cech ja -
ko ścio wych. 

Sze fo wie kuch ni naj lep szych re stau -
ra cji na świe cie sto su ją go to wa nie so us -
vi de już od lat 70. XX wie ku. Na to miast po 
2010 ro ku me to da ta jest sze ro ko wy ko -
rzy sty wa na już nie tyl ko w  re stau ra -
cjach, za kła dach ma łej ga stro no mii 
i prze my śle ofe ru ją cym da nia go to we do 
spo ży cia, ale tak że w go spo dar stwach 
do mo wych oraz przez per so nel kuch ni 
szpi tal nych i szkol nych. W 2011 ro ku 
tech no lo gia so us -vi de by ła naj waż niej -
szym tren dem wśród me tod ob rób ki 
ku li nar nej na li ście Na tio nal Re stau rant 
As so cia tion w Sta nach Zjed no czo nych, 
a w ran kin gu z 2016 ro ku zaj mo wa ła 
czwar te miej sce, co świad czy o jej cią głej 
po pu lar no ści.  

Ze wzglę du na ist nie ją ce za gro że nie 
roz wo ju bak te rii bez tle no wych ca ły pro -
ces tech no lo gicz ny wy ma ga sta łe go nad -
zo ru i spe cjal nie prze szko lo ne go per so -
ne lu, a tak że od po wied nich urzą dzeń do 
ob rób ki so us -vi de. We dług za le ceń opra -
co wa nych przez Au stra lian In sti tu te of 
Fo od Sa fe ty, aby wy klu czyć po wyż sze za -
gro że nia su row ce mu szą mieć kształt pla -
strów, gdyż umoż li wia to szyb kie pod nie -
sie nie tem pe ra tu ry i za po bie ga wzro sto -
wi bak te rii cho ro bo twór czych. Jed no -
cze śnie na le ży do brać in dy wi du al nie 
pa ra me try ob rób ki ter micz nej, a war to -
ści te po win ny być zop ty ma li zo wa ne, aby 
za pew nić trwa łość pro duk tów na wet do 
45 dni przy za cho wa niu tem pe ra tu ry 8°C 
pod czas chłod ni cze go prze cho wy wa nia. 
Bar dzo waż nym eta pem pro ce su w tech -
no lo gii so us -vi de jest pa ko wa nie próż nio we, 
któ re wy ma ga za ku pu spe cja li stycz nych 
urzą dzeń i ma te ria łów po moc ni czych. 
Do pa ko wa nia su row ców w środowisku 

SUROWCE DROBIARSKIE

Naszym Klientom i Partnerom 
dziękujemy za współpracę, 

wszystkim Hodowcom życzymy 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności w Nowym Roku.
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próż ni lub w at mos fe rze ga zów ochron -
nych sto so wa ne są głów nie pa ko war ki 
jed no ko mo ro we sto ło we lub wol no sto -
ją ce z jed ną lub dwie ma li stwa mi zgrze -
wa ją cy mi. Przy uży ciu tych urzą dzeń 
ewa ku uje się po wie trze z wnę trza opa -
ko wa nia z pro duk tem. Ro dzaj opa ko wa -
nia do bie ra ny jest pod wzglę dem ba rie -
ro wo ści w sto sun ku do ga zów i tem pe -
ra tu ry póź niej sze go prze cho wy wa nia. 
Istot nym pro ble mem jest pa ko wa nie 
pro duk tów kru chych, któ re ła two ule ga -
ją de for ma cji pod wpły wem ci śnie nia, jak 
rów nież pro duk tów o ostrych kra wę -
dziach, któ re przez ści słe przy le ga nie do 
opa ko wa nia ła two po wo du ją je go uszko -
dze nie. Wy two rzo na pod czas pa ko wa nia 
próż nia po win na wy no sić przy naj mniej 
95%, co umoż li wia za cho wa nie do brej ja -
ko ści pro duk tu prze cho wy wa ne go przez 
okre ślo ny czas przy dat no ści do spo ży cia. 
Bar dzo czę sto twar de ka wał ki mię sa 
przy go to wy wa ne do ob rób ki me to dą 
so us -vi de moż na przed pa ko wa niem ma -
ry no wać, roz bi jać lub prze cho wy wać 
w so lan ce. Do ob rób ki ciepl nej w tech no -
lo gii so us -vi de wy ko rzy stu je się naj czę -
ściej łaź nię wod ną (z moż li wo ścią re gu -
la cji tem pe ra tu ry o 0,1ºC) lub piec kon -
wek cyj ny z funk cją pa ry wod nej. Uży cie 
te go ostat nie go urzą dze nia umoż li wia 
otrzy ma nie więk szej ilo ści go to wych 
pro duk tów w jed nym cy klu pro duk cyj -
nym, jed nak nie po zwa la na do kład ne 
kon tro lo wa nie tem pe ra tu ry pro ce su. 
Do brą ja kość pro duk tów so us -vi de uzy -
sku je się tak że w przy pad ku ob rób ki ter -
micz nej z wy ko rzy sta niem ku chen ki mi -
kro fa lo wej. Na le ży pod kre ślić, że wszyst -
kie urzą dze nia do go to wa nia so us -vi de 
po win ny wska zy wać pre cy zyj nie tem -
pe ra tu rę oraz prze cho dzić re gu lar nie 
prze glą dy tech nicz ne. Na ryn ku kra jo -
wym do stęp ne są urzą dze nia do go to wa -
nia w ni skich tem pe ra tu rach róż nych 
firm, w po sta ci ca łe go ze sta wu so us -vi de, 
w skład któ re go wcho dzą: pa ko war ka 
próż nio wa li stwo wa, cyr ku la tor i wan na 
so us -vi de, roz dzie lacz do wo recz ków oraz 

wo recz ki w dwóch wy mia rach do sto so -
wa ne do wiel ko ści róż nych pro duk tów. 
Su row ce mię sne bądź po tra wy po za pa -
ko wa niu w próż ni go to wa ne są w ką pie li 
wod nej w tem pe ra tu rze po ni żej 100°C, 
z jed no cze sną moż li wo ścią re gu la cji za -
kre su te go pa ra me tru (Fot. 1 i 2). 

Tech no lo gia so us -vi de po sia da naj -
więk sze moż li wo ści wy ko rzy sta nia w ter -
micz nej ob rób ce mięs (dro bio we go, wie -
przo we go, wo ło we go, ja gnię ce go oraz po -
dro bów), ale rów nież po zwa la na prze dłu -
że nie ter mi nu przy dat no ści do spo ży cia 
po traw z ryb, wa rzyw oraz jaj. Go to wa nie 
so us -vi de trwa zwy kle dłu żej w po rów na -
niu z tra dy cyj nym go to wa niem i prze bie -
ga za zwy czaj w za kre sie tem pe ra tu ry 
od 50 do 80°C, w cza sie za leż nym od ro -
dza ju su row ca mię sne go, a mia no wi cie 
10-48 h. Jak po da ją Mi cha lak -Ma jew ska 
i in. (2018), Po lak i Mar kow ska (2019) oraz 
Rut kow ski i in. (2022) dłu ga ob rób ka 
ciepl na w ni skiej tem pe ra tu rze za pew nia 
wy so ką war tość od żyw czą, po wo du je 
zwięk sze nie so czy sto ści oraz kru cho ści 
w po rów na niu z tra dy cyj ną ob rób ką ter -
micz ną. Do dat ko wo po wsta ją cy pod czas 
go to wa nia wy ciek so ku mię sne go moż -
na użyć do przy go to wa nia so su, uatrak -
cyj nia jąc jed no cze śnie go to wy pro dukt. 
Wie lu au to rów prac na uko wych wska zu -
je rów nież, że czas go to wa nia so us -vi de 
wy no szą cy już nie speł na 120 mi nut jest 

wy star cza ją cy do uzy ska nia pro duk tu 
o po żą da nych wła ści wo ściach tek stu ry, 
a mia no wi cie zmniej sza się twar dość 
mię sa, któ re sta je się bar dziej de li kat ne. 
Na to miast na wy ni ki wy daj no ści mię sa 
dro bio we go istot ny wpływ ma ro dzaj 
za sto so wa nej ob rób ki ciepl nej, niż dłu -
gość jej trwa nia. Jak po da ją Park i in. 
(2020) mię śnie pier sio we kur cząt broj le -
rów pod da nych go to wa niu w pie cu kon -
wek cyj nym o temp. 180°C i temp. we -
wnętrz nej pro duk tu 71°C, cha rak te ry -
zo wa ły się znacz nym wy cie kiem ter micz -
nym (26,5%), a naj niż szym po ob rób ce so -
us -vi de (T = 60° i t = 1 h), któ ry wy no sił 
6,58%. We dług cy to wa nych po wy żej au -
to rów istot nie ciem niej szą bar wą od -
zna cza ły się mię śnie pod da ne go to wa niu 
so us -vi de w temp. 60°C w cza sie 1 i 2 h, 
a naj ja śniej szą po za sto so wa niu so us -vi -
de w temp. 70°C i cza sie 2 oraz 3 h. Ana -
li za tek stu ry mię śni pier sio wych in dy ka 
w ba da niach Po lak i Mar kow skiej (2019)  
wy ka za ła, że naj niż szą war to ścią twar do -
ści (1,95 N) ce cho wa ły się pier si in dy cze 
go to wa ne so us -vi de w tem pe ra tu rze 64°C 
w cza sie 240 mi nut, a naj wyż szą pod da -
ne tra dy cyj ne mu go to wa niu w 100°C 
przez 30 mi nut (4,04 N). W do świad cze -
niu prze pro wa dzo nym przez Chwa stow -
ską -Si wiec ką i in. (2022) wy ka za no, że naj -
więk szy uby tek ma sy mię śni pier sio -
wych in dy czek wy stą pił w gru pie pod da -
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Fot. 1.  
Pierś kurczaka z papryką 
i ziołami przygotowana 
do obróbki sous-vide 
 
źródło:  
www.vacus.pl
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nej ob rób ce tra dy cyj nej (T=100°C i t=30 
min) oraz SV- (T=80°C i t=120 min), a naj -
mniej szy pod czas dwu go dzin ne go pro ce -
su so us -vi de pro wa dzo ne go w tem pe ra -
tu rze 70°C. Naj bar dziej kru che i de li kat -
ne pro duk ty uzy ska no przy za sto so wa niu 
ob rób ki me to dą so us -vi de (T=100°C i t=30 
min) oraz (T=80°C i t=120 min), o czym 
świad czy ły naj niż sze war to ści si ły cię cia. 
Cy to wa ni po wy żej au to rzy po twier dzi li 

rów nież, że naj bar dziej ja sną bar wą cha -
rak te ry zo wa ły się pier si in dy cze pod da -
ne ob rób ce so us -vi de w tem pe ra tu rze 
100°C i cza sie 30 mi nut, co ko re spon do -
wa ło z naj niż szym w tej gru pie udzia łem 
bar wy czer wo nej. Na to miast naj wyż szą 
war to ścią skła do wej bar wy żół tej od -
zna cza ły się pró by przy go to wa ne w spo -
sób tra dy cyj ny po przez go to wa nie w wo -
dzie. Za sto so wa ne wa rian ty pro ce su so -
us -vi de oraz ob rób ki tra dy cyj nej nie wpły -
nę ły na wy gląd ze wnętrz ny oraz struk tu -
rę i kon sy sten cję mię śni pier sio wych. 
Dwu go dzin ny pro ces so us -vi de, pro wa -

dzo ny w tem pe ra tu rze 80°C po zwo lił 
uzy skać wy so kiej ja ko ści pro dukt, od zna -
cza ją cy się naj ko rzyst niej szy mi wa lo ra mi 
or ga no lep tycz ny mi spo śród wszyst kich 
ana li zo wa nych pró bek. We dług Po lak 
i Mar kow skiej (2019), pod wzglę dem ja -
ko ści sen so rycz nej naj ko rzyst niej szym 
wa rian tem przy go to wa nia pier si in dy czej 
me to dą so us -vi de jest za sto so wa nie tem -
pe ra tu ry 64°C i cza su 120 min. Cy to wa -

ne au tor ki po twier dzi ły, że mię so pier si 
in dy czej, nie za leż nie od wa rian tu go to wa -
nia w tech no lo gii so us -vi de, cha rak te ry zo -
wa ło się zbli żo ny mi war to ścia mi oce ny, 
od 4 do 5 pkt. w przy pad ku pa ra me trów 
sma ku, za pa chu czy bar wy. 

We dług uzna nych ku cha rzy i re stau -
ra to rów w przy pad ku go to wa nia mię sa 
kur cza ka naj le piej za sto so wać tem pe ra -
tu rę mię dzy 60 a 66°C (śred nio 63°C). Na -
to miast od gru bo ści po szcze gól nych ele -
men tów tusz ki oraz ocze ki wa nych efek -
tów (mię so mięk kie, so czy ste i kru che) za -
le ży do bór cza su go to wa nia (Tab. 1). 

W ce lu uzy ska nia zło ci stej i chru pią cej 
skór ki mię sa pod da ne go wstęp nie go to -
wa niu so us -vi de na le ży za sto so wać do dat -
ko wą ob rób kę, np. krót ko trwa łe pod -
sma że nie, sma że nie na głę bo kim tłusz -
czu, pie cze nie, gril lo wa nie czy opie ka nie. 

Pod czas po szcze gól nych eta pów ob -
rób ki so us -vi de na stę pu je ogra ni cze nie 
strat związ ków bio ak tyw nych, sub stan cji 
lot nych i zmian tek stu ry tkan ki mię śnio -
wej, co wpły wa na uzy ska nie pro duk tów 
o znacz nych ko rzy ściach or ga no lep tycz -
nych i od żyw czych. Po nad to od no to wu -
je się mniej sze zmia ny ob ję to ści i gra ma -
tu ry przy rzą dza nych po traw, na co wpływ 
ma ją mniej sze ubyt ki wo dy. Oprócz istot -
nych za let, do wad tej tech no lo gii moż -
na za li czyć: moż li wość na mna ża nia mi -
kro or ga ni zmów bez tle no wych, wy dłu -
żo ny czas trwa nia ob rób ki ter micz nej, wy -
so kie kosz ty za ku pu urzą dzeń, ko niecz -
ność prze szko le nia per so ne lu i prze -
strze ga nia re żi mu tech no lo gicz ne go. Po -
mi mo to, sta le wzra sta ją ce ocze ki wa nia 
kon su men tów w sto sun ku do ja ko ści 
mię sa i pro duk tów dro bio wych, bę dą 
wpły wa ły na zwięk sza nie za kre su sto so -
wa nia tech no lo gii so us -vi de w prze twór -
stwie te go su row ca. t 
 

Pi śmien nic two dostępne u autorki.
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Fot. 2. Filet kurczaka z pieprzem oraz w marynacie pomidorowej po obróbce sous-vide- produkt gotowy do spożycia 
źródło: www.oficynagdynia.pl

Tab. 1. Czas gotowania w zależności od wielkości porcji mięsa z kurczaka 
oraz oczekiwanych efektów jakości sensorycznej

Element tuszki Grubość Czas minimalny Czas maksymalny

Pierś 5 cm 2,5 h 6-8 h

Filet 2,5 cm 1 h 6-8 h

Udo 5 cm 2,5 h 6-8 h
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SYMPOZJUM

W  kon fe ren cji uczest ni czy ło 
po nad 150 osób, a wśród 
nich pra cow ni cy ośrod ków 

na uko wych, przed sta wi cie le firm i spe cja -
li ści bran ży dro biar skiej z kra ju i za gra ni -
cy. Uczest ni cy sym po zjum ob ra do wa li 
w 4 se sjach na uko wych: 

ży wie nie dro biu, t

bio lo gicz ne pod sta wy ho dow li i pro -t

duk cji dro biu, 
ja kość pro duk tów dro biar skich, t

pro fi lak ty ka w pro duk cji dro biar skiej. t

 
Po trzech la tach nie obec no ści na pol -

skiej sce nie za go ści ła naj więk sza kon fe -
ren cja dro biar ska, któ ra w jed nym miej -
scu zbie ra przed sta wi cie li na uki i fir my 
ko mer cyj ne, tak aby w part ner ski spo sób 
móc prze dys ku to wać naj więk sze pro -
ble my bran ży dro biar skiej. Pol ska ja ko 
eu ro pej ski li der pro duk cji dro biar skiej, 
mu si li czyć się z fak tem, iż na wet naj -

mniej sze za chwia nia na eu ro pej skim 
i świa to wym ryn ku mo gą bły ska wicz nie 
od bić się na opła cal no ści pro du cen tów 
dro biu w Pol sce. Po okre sie względ nej 
sta bi li za cji, na de szły trud ne cza sy – ry nek 
mu siał naj pierw bo ry kać się ze spad kiem 
za po trze bo wa nia ze stro ny ryn ku 
HoReCa, pta sią gry pą, czy obec nie z za -
wi ro wa nia mi zwią za ny mi z agre sją Ro sji 
na Ukra inę. Pol ska jest tak że na tzw. 
świecz ni ku, a więc wszel kie ry sy na uczci -
wo ści bran ży bę dą od bi ja ły się na ce nach 
i efek tyw no ści dzia łal no ści, zwłasz cza że 
aby móc sprze da wać mię so po za gra ni -
ce Pol ski, trze ba za pro po no wać moż li wie 
naj niż szą ce nę. Moż na tak że przy pusz -
czać, że to u nas, w za głę biu dro biar skim, 
bę dą po wsta ły no we wa dy mię sa (cho ro -
ba zie lo nych mię śni, cho ro ba bia łych 
włó kien, mię so ty pu spa ghet ti) i to po na -
szej stro nie le ży pra ca nad do sko na le -
niem pro duk cji dro biar skiej i eli mi na cją 

te go ty pu pro ble mów. Ko lej nym za gad -
nie niem jest pre cy zyj ne ży wie nie zwie rząt 
i to wła śnie od współ pra cy z pręż ny mi 
ośrod ka mi na uko wy mi za le ży tak że suk -
ces bran ży lub je go klę ska. Dba łość 

o bez pie czeń stwo bio lo gicz ne su row -
ców dro biar skich i pro fi lak ty kę we te ry na -
ryj ną stad to tak że wspól ne za da nie dla 
na uki i prak ty ki. 

Od wie lu lat w or ga ni za cję sym po -
zjum od stro ny fi nan so wej i me ry to rycz -

W dniach 5-7 września 2022 r. w Hotelu Krasicki w Lidzbarku 
Warmińskim odbyło się XXXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie 
„Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”. Organizatorem tegorocznego 
sympozjum był Zarząd Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia 
Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA) oraz Katedra Drobiarstwa 
i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

XXXII MIĘDZYNARODOWE  
SYMPOZJUM DROBIARSKIE 
POLSKIEGO ODDZIAŁU ŚWIATOWEGO 
STOWARZYSZENIA WIEDZY DROBIARSKIEJ PB WSPA

Prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski,  
prezydent PB WPSA i kierownik 
zespołu or ga ni za cyj ne go tegorocznej 
konferencji
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nej włą cza ją się fir my ofe ru ją ce swo ją 
wie dzę, do świad cze nie i pro duk ty dla 
wspól ne go suk ce su bran ży. W tym ro ku 
zło ty mi spon so ra mi wy da rze nia by ły fir -
my: Agro lok, Ker ry, Per storp. Mia no 
srebr ne go part ne ra uzy ska ły fir my Ce -
drob i No vus. War to wy mie nić tak że 
przed się bior stwa, któ re włą czy ły się w fi -
nan so wa nie im pre zy ja ko spon sor brą zo -
wy: Adi fe ed, Agro cen trum, ICBpharma, 
Hi pro mi ne, DSM, ChrHansen, Luc ta, Ret -
ten ma ier, No ack, Bio chem, Zdro wy In dyk, 
Vi ri dis oraz Piast. 

W pierw szym dniu ob rad po uro czy -
stym otwar ciu sym po zjum przez prof. 
Krzysz to fa Ko złow skie go – pre zy den ta PB 
WPSA i or ga ni za to ra te go rocz ne go sym po -
zjum, prof. dr hab. Da mian Jó ze fiak przed -
sta wił wspo mnie nie o śp. prof. dr hab. An -
drze ju Rut kow skim, dr h.c. dłu go let nim 
Pre zy den cie Pol skie go Od dzia łu WPSA.  

W ko lej nej czę ści ob rad Za rząd Pol -
skie go Od dzia łu WPSA nadał god ność 
„Ho no ro we go Człon ka PB” prof. dr hab. 
An to nie mu Bro dac kie mu (za ocz nie 
z uwa gi na nie obec ność) oraz prof. dr 
hab. Ze no no wi Zduń czy ko wi. 

WARTO DOCENIAĆ 
MŁODYCH NAUKOWCÓW! 
Po uro czy stej lau da cji Pa ni dr hab. Mo -
ni ka Mi chal czuk, prof. SGGW ogło si ła 
wy ni ki VI, VII i VIII edy cji Ogól no pol skie -
go kon kur su na naj lep szą pra cę dy plo mo -
wą z za kre su dro biar stwa.  

W ko lej nej czę ści ob rad od był się co -
rocz ny kon kurs mło dych ba da czy im. Je -
rze go Będ kow skie go, w któ rym wzię ło 
udział 9 przed sta wi cie li z czte rech pol -
skich ośrod ków na uko wych (Lu blin, Olsz -
tyn, Po znań, Wro cław). Do nie sie nia zo sta -
ły wy gło szo ne w ję zy ku an giel skim. Ran -
king od I do III miej sca, usta lo no w wy ni -
ku gło so wa nia zgro ma dzo nych uczest ni -
ków bio rą cych udział w se sji. Oce nia no 
zna jo mość ję zy ka an giel skie go, war tość 
me ry to rycz ną ba dań, spo sób pre zen ta -
cji oraz od po wie dzi na py ta nia.  

JEDNA BRANŻA 
– WIELE PROBLEMÓW 
Po kon kur sie mło dych ba da czy od był 
się cie ka wy pa nel dys ku syj ny pt. „Jak wy -
ko rzy stać po ten cjał na uki w prak ty ce 
pro duk cyj nej”? Mo de ra to ra mi tej czę ści 
sym po zjum by li prof. Krzysz tof Ko złow -
ski (UWM Olsz tyn), dr Sta ni sław Bud nik 
(No vus) oraz Ste fan Chrza now ski (Ce -
drob). W trak cie tej se sji dr inż. Sta ni sław 
Bud nik, wi ce pre zes PB WPSA, zwró cił 
uwa gę na ro sną ce kosz ty ener gii i ich 
wpływ na ce ny su row ców pa szo wych. Za -
sta na wiał się nad tym jak zmie ni się 
zdol ność na byw cza kon su men tów, przy 
ga lo pu ją cej obec nie in fla cji i wska zał na 
fakt, iż moż li wy jest spa dek za ku pów. In -
nym pro ble mem, któ ry wpły nął na za -
chwia nia na ryn ku dro biar skim jest wy -
stę po wa nie pta siej gry py oraz zwią za ne 
z tym ob ni że nie po gło wia ku rek re pro -
duk cyj nych. Dr Bud nik omó wił tak że wy -
zwa nia ja kie sto ją przed pol skim dro biar -
stwem. Jest to np. pro blem po go dze nia 
in no wa cyj no ści ze zrów no wa żo nym roz -
wo jem oraz ko niecz ność pro mo cji ta kich 
roz wią zań jak pro duk cja kur cza ków wol -
no ro sną cych, czy chów be zan ty bio ty ko -
wy. W nie da le kiej przy szło ści bę dą roz wi -
ja ły się no we tech no lo gie, w tym tech ni -
ki zwią za ne ze szcze pie niem jaj in ivo, któ -

re dzi siaj już są po pu lar ne, oraz su ple -
men ta cja pi skląt w za rod kach. Du żo na -
dziei wią żę się tak że z na nosz cze pie nia -
mi, sto so wa niem owa dów w ży wie niu 
zwie rząt, czy wy ko rzy sty wa niem żółt ka ja -
ja ja ko im mu no bo oste ra.  

Pod czas pa ne lu dys ku syj ne go uczest -
ni cy sta ra li się od po wie dzieć na trzy pod -
sta wo we py ta nia. Ja ka jest re la cja mię dzy 
świa tem na uki a prze my słem? Co pol ski 
świat na uki mo że za ofe ro wać prze my sło -
wi dro biar skie mu? Cze go prze mysł dro -
biar ski ocze ku je od na uki? Uczest ni cy 
zwró ci li uwa gę na dal szą ko niecz ność 
edu ka cji per so ne lu ob słu gi ferm. Jak mó -
wił Ste fan Chrza now ski re pre zen tu ją cy fir -
mę Ce drob, je dy nie 1-2% pra cow ni ków za -
rzą dza ją cych fer ma mi ma wy kształ ce nie 
kie run ko we zwią za ne z rol nic twem, są to 
przy pad ko we oso by w więk szo ści nie świa -
do me ca łe go łań cu cha pro duk cyj ne go. 
Po dzie lił się ze słuchaczami obserwacją, 
że mło dzi lu dzie nie chcą pra co wać na 
fer mach na wet, gdy ofe ru je im się wy so -
kie wy na gro dze nie. Dru gim pro ble mem 
ja ki wi dzi jest fakt, że obec ny sys tem 
szkol nic twa jest ar cha icz ny i du ży na cisk 
kła dzie się na pod sta wy bio lo gicz ne 
a zde cy do wa nie mniej szy na po zna wa nie 
no wo cze snych tech no lo gii cho wu zwierząt. 
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W dys ku sję włą czył się Ma ciej Zgle nic ki, 
dy rek tor ds. pro duk tów pa szo wych w fir -
mie Agro lok, któ ry po wie dział że nie któ -
re fir my po sia da ją bar dzo du że środ ki na 
fi nan so wa nie in no wa cji i np. wła ści cie le 
fir my Agro lok bar dzo chęt nie przy sta je na 
po my sły ka dry kie row ni czej, któ re po mo -
gą uspraw nić pro duk cję lub wdro żyć 
efek tyw ne roz wią za nia ży wie nio we. Z ko -
lei prof. Mo ni ka Mi chal czuk z SGGW 
w War sza wie, któ ra jest za an ga żo wa na 
we wdra ża nie na uczel ni pro gra mów 
zwią za nych z edu ka cją prak tycz ną, wspo -
mnia ła, że w na szym kra ju przede wszyst -

kim ku le je edu ka cja zoo tech nicz na dzie -
ci. Mło de po ko le nie nie zda je so bie spra -
wy z te go jak kre atyw na i cie ka wa mo że 
być pra ca w rol nic twie, nie wie jak no wo -
cze sne i in no wa cyj ne tech no lo gie są sto -
so wa ne w tym sek to rze go spo dar ki. Gru -
pa Ce drob na mo cy umo wy o współ pra -
cy z wła dza mi Uni wer sy te tu War miń -
sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie wpro wa dzi -
ła w 2019 r. kształ ce nie w try bie stu diów 
du alnych na kie run ku zoo tech ni ka. Są 
to 7-se me stral ne stu dia in ży nier skie 
o pro fi lu prak tycz nym przy go to wu ją ce 
wy spe cja li zo wa ną ka drę przy go to wa ną 
do pra cy we wszyst kich dzia łach pro duk -
cji dro biar skiej.  

W trak cie dys ku sji prof. Ewa Łu ka sze -
wicz za zna czy ła, że pro blem tkwi w sys -
te mie roz li cza nia uczel ni z wy ko ny wa nej 
pra cy. Nie ma tu taj miej sca na współ pra -
cę z prak ty ką, gdyż na ukow cy dą żą je dy -

nie do re ali zo wa nia pu bli ka cji i udzia łu 
w gran tach. Du żym pro ble mem jest to, że 
pod ręcz ni ki są prze sta rza łe, a fer my są 
bar dziej no wo cze sne niż uczy się te go na 
za ję ciach. Z ko lei prof. Jan Jan kow ski 
zwró cił uwa gę na ko niecz ność od by wa nia 
sta żu za wo do we go, że to po wi nien być 
pierw szy etap. Naj pierw kon takt z prak -
ty ką, a po tem do pie ro sta że na uko we. Dr 
An drzej Ro siń ski na to miast za dał py ta nie, 
w ja ki spo sób wy ni ki ba dań na uko wych są 
wy ko rzy sty wa ne przez prak ty kę? 

CO NOWEGO W NAUCE? 
W se sji do ty czą cej ży wie nia dro biu ze spół 
z UWM w Olsz ty nie przy współ pra cy 
z Wol nym Uni wer sy te tem w Ber li nie 
przed sta wił ba da nia do ty czą ce no wa -
tor skiej bio tech no lo gicz nej me to dy po -
pra wy war to ści po kar mo wej ma ku chu 
rze pa ko we go. We wnio skach na ukow cy 
za war li te zę, że fer men ta cja en zy ma -
tycz na RSC sku tecz nie ob ni ża za war tość 
skład ni ków an ty ży wie nio wych. Za sto so -
wa nie RSC w pa szach dla broj le rów nie 

mia ło ne ga tyw ne go wpły wu na straw -
ność skład ni ków od żyw czych i wy ni ki 
od cho wu. Po nad to włą cze nie en zy ma -
tycz nie sfer men to wa ne go RSC do diet 
broj le rów i uzu peł nie nie diet za wie ra ją -
cych RSC mie szan ką en zy mów spo wo do -
wa ło po pra wę straw no ści je li to wej nie któ -
rych skład ni ków od żyw czych. 

Ze spół na ukow ców z UP w Po zna niu 
przy współ pra cy z ir landz ką fir mą Ker ry 
udo wod ni ła w ba da niach, że mul ti kar bo -
hy dra zy mo gą od gry wać istot ną ro lę 
we wspo ma ga niu wy daj no ści broj le rów 
kar mio nych die ta mi o ni skiej gę sto ści 
ener ge tycz nej. Wy ni ki po twier dza ją, że 
α-ga lak to zy da za ma klu czo we zna cze nie 
dla za pew nie nia opty mal ne go wy ko rzy -
sta nia skład ni ków od żyw czych znaj du ją -
cych się w pa szy.  

Na stęp nie S. Bu rak Sar pel Ru pe rez 
z fir my Per storp Ani mal He alth za pre -
zen to wał wy kład nt. jed ne go z ele men tów 
za rzą dza nia punk ta mi kry tycz ny mi, ja kim 
jest zdro wie je lit. Dzię ki pre cy zyj ne mu 

wspar ciu ży wie nia oraz tra wie nia mo że -
my mieć pew ność, że wszyst kie nie zbęd -
ne skład ni ki po kar mo we zo sta ną do -
star czo ne zwie rzę tom. Na le ży jed nak 
zmi ni ma li zo wać ilość czyn ni ków kon ku -
ru ją cych w prze wo dzie po kar mo wym, 
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któ re mo gą po wo do wać utra tę cen nej 
ener gii i wy daj no ści. Czyn ni ka mi ty mi mo -
gą być tok sy ny, stres i en te ro bak te rie, któ -
re utrud nia ją pra wi dło wy wzrost zwie rząt. 
Od por ny i sil ny prze wód po kar mo wy 
na da je zdol ność broj le rów do ła go dze nia 
wie lu z tych wy zwań.  

Krót ko łań cu cho we kwa sy tłusz czo -
we ma ją ko rzyst ny wpływ na zdro wie je -
lit. Udo wod nio no, że kwa sy te wspie ra -
ją zdro wie je lit za rów no bez po śred nio 

(wy ka zu ją ko rzyst ny wpływ na ko mór ki 
bu du ją ce je li ta), jak i po śred nio (ze wzglę -
du na ich wła ści wo ści prze ciw drob no -
ustro jo we).  

Kwas ma sło wy jest praw do po dob -
nie naj le piej zba da nym krót ko łań cu cho -
wym kwa sem tłusz czo wym, jed nak kwas 
wa le ria no wy rów nież cie szy się co raz 
więk szym za in te re so wa niem za rów no 
z per spek ty wy lu dzi, jak i zwie rząt. Za rów -
no kwas wa le ria no wy, jak i ma sło wy są 
wy twa rza ne przez wła sną mi kro flo rę 
i wy ko rzy sty wa ne ja ko ele ment bu dul co -
wy prze wo du po kar mo we go. Aby jed nak 
by ły one do stęp ne w je li tach, waż ną ro -
lę od gry wa die ta zwie rząt, po nie waż są 
one wy twa rza ne po przez fer men ta cję 
nie straw nych wę glo wo da nów. U współ -
cze snych broj le rów czę sto bra ku je tych 

kwa sów w prze wo dzie po kar mo wym, 
dla te go su ple men ta cja ty mi kwa sa mi 
mo że po móc w od blo ko wa niu po ten cja -
łu ge ne tycz ne go zwie rząt. Per storp opra -
co wał oraz prze te sto wał uni kal ną mie -
szan kę tych kwa sów, a do tych cza so we 
wy ni ki są nad wy raz obie cu ją ce. Pre -
zen ta cja przed sta wi wszyst kie za re je -
stro wa ne wy ni ki do ty czą ce tej no wa tor -
skiej mie szan ki krót ko łań cu cho wych kwa -
sów tłusz czo wych.  

Zło tym spon so rem sym po zjum na -
uko we go „Na uka Prak ty ce – Prak ty ka 
Na uce” by ła tak że pol ska fir ma Agro lok. 
Fir ma ostat nio prze ży wa dy na micz ny 
roz wój. Z jed nej stro ny jest w sta nie do -
star czyć dla rol nic twa wszyst kie po trzeb -
ne środ ki do pro duk cji, a z dru giej po sta -
wi ła na in no wa cyj ne roz wią za nia 
w aspek cie uszla chet nia nia ro ślin biał ko -
wych wy ko rzy sty wa nych w ży wie niu zwie -
rząt, sca la jąc agro - i zoo tech ni kę oraz od -
po wia da jąc na po trze by rol ni ka na 
wszyst kich eta pach pro duk cji – od za ku -
pu na sion po skup pło dów rol nych i do -
star cza nie pasz. Do tej po ry uru cho mio -
ne zo sta ły dwa za kła dy spe cja li zu ją ce się 
w pro duk cji wy so ko ja ko ścio wych, peł no -
war to ścio wych pro duk tów na ba zie rze -
pa ku i soi. Wy ko rzy sty wa ne są do te go 
dwie li nie pro duk cyj ne – li nia ob rób ki hy -
dro ba ro ter micz nej oraz li nia tło cze nia 

ole ju. W wy ni ku prze twa rza nia rze pa ku 
po zy ski wa ne są pro duk ty li nii Ami rap, 
a na sion soi – pro duk ty li nii Pro so ja. Pro -
ces tech no lo gicz ny po zwa la na ogra ni cze -
nie sub stan cji an ty ży wie nio wych w pro -
duk cie koń co wym, przy za cho wa niu wy -
so kiej war to ści bio lo gicz nej biał ka oraz 
po pra wie straw no ści po zo sta łych skład -
ni ków po kar mo wych. Wy daj ność pro -
duk cji jest w tej chwi li bar dzo wy so ka. No -
wy, uru cho mio ny nie daw no za kład da 
moż li wość wpro wa dze nie na ry nek uni -
ka to wych kom po nen tów biał ko wych, 
mię dzy in ny mi pro duk tu o na zwie Pro so -
ja Bo na. To uszla chet nio ne na sio na soi 
o opty mal nej za war to ści biał ka i tłusz czu, 
głów nie prze zna czo ne do ży wie nia dro -
biu. No we eks pe ry men tal ne pro duk ty 
wpi sa ne są w pro jekt współ fi nan so wa ny 
przez Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju: „Pra ce ba daw czo -roz wo jo we Agro -
lok Sp. z o.o. w za kre sie opra co wa nia in -
no wa cyj nych wy so ko biał ko wych kom -
po nen tów pa szo wych na ba zie soi i rze -
pa ku w ce lu zwięk sze nia bez pie czeń -
stwa biał ko we go UE”. 

Fir mie Agro lok za le ży na współ pra cy 
z lo kal ny mi pro du cen ta mi rze pa ku oraz 
soi, choć tych ostat nich nie jest obec nie 
du żo. Dla te go wie le dzia łań gru py jest 
skie ro wa nych na po pu la ry za cję upra wy 
soi w Pol sce. Jak wspo mniał w swym 
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wystąpieniu dy rek tor ds. pro duk tów pa -
szo wych Ma ciej Zgle nic ki du ży wpływ 
na pro duk cję zbóż, ro ślin biał ko wych 
i ole istych ma ośro dek COBORU, któ ry 
jest od po wie dzial ny za re ko men da cję 
po szcze gól nych od mian ro ślin do upra -

wy. Pro ble mem jest to, iż w ko mi sji 
COBORU za sia da tyl ko je den spe cja li sta 
od ży wie nia zwie rząt, a fir mie cho dzi o to, 
aby od mia ny na sion soi upra wia ne w Pol -
sce, by ły do sto so wa ne do po trzeb ży wie -
nia zwie rząt. Maciej Zglenicki podkreślił, 
że Agrolok ja ko je den z naj więk szych dys -
try bu to rów zbóż i ro ślin ole istych i biał -
ko wych dla prze my słu pa szo we go ma 
spo re oba wy do ty czą ce przy szłych cen 
ku ku ry dzy. Ro śli na ta wy ma ga bo wiem 
do su sza nia, a więc po nie sie nia kosz tów 
z tym zwią za nych. Z ko lei prof. Ma riusz 
Kor czyń ski, któ ry zaj mu je się od na uko -
wej stro ny pro duk ta mi biał ko wy mi 
w firmie Agro lok w trak cie swo je go wy stą -
pie nia przy bli żył słu cha czom, jak ogrom -
ne zna cze nie w ży wie niu dro biu ma ja -
kość sto so wa ne go biał ka.  

Ko lej ne, oma wia ne pod czas ży wie nio -
wej se sji ple nar nej, za gad nie nie dotyczyło 
roz wią zań fi to bio tycz nych w cho wie broj -
le ra, któ re są od po wie dzią na po trze by 

ryn ku. Fir my Krzy ża now ski Part ner oraz 
Adi fe ed przy udzia le UR we Wro cła wiu 
stwier dzi ły na pod sta wie licz nych ba -
dań, że mie sza ni ny fi to bio ty ków mo gą 
mieć sku tecz ne dzia ła nie an ty bak te ryj ne 
(in vitro) wo bec wy bra nych szcze pów 
bak te rii Sal mo nel la izo lo wa nych z ma te -
ria łu ze bra ne go ze stad, w któ rych po -
twier dzo no tę zoo no zę. AdiCox®AP mo -
że mo du lo wać eks pre sję miRNA w mię -
śniach broj le ra zwią za nych m.in. z hi per -

tro fią, atro fią, mio ge ne zą, stre sem oksy -
da cyj nym i sta nem za pal nym. Po nad to 
adiCox®AP, w wa run kach te re no wych ko -
rzyst nie wpły wa na pa ra me try pro duk cyj -
ne (FCR, EWW), a je go za sto so wa nie po -
zwa la ob ni żyć stę że nie an ty bio ty ków 
uży tych w trak cie cho wu.  

Ze spół we wnio skach za warł te zę, że 
roz wią za nia fi to bio tycz ne mo gą sku tecz -
nie wspie rać od chów broj le rów ku rzych, 
w za kre sie kon tro li wy stę po wa nia za -
gro żeń mi kro bio lo gicz nych, re duk cji an -
ty bio ty ków, a tak że po pra wy wy ni ków 
pro duk cyj nych. 

SESJA ŻYWIENIE DROBIU 
Z ko lei na ukow cy z UP w Po zna niu, pod 
kie row nic twem prof. D. Jó ze fia ka ba da li 

wpływ za sto so wa nia tłusz czu po zy ska ne -
go z larw Her me tia il lu cens (BSFL) me to -
dą eks trak cji nad kry tycz nej z wy ko rzy sta -
niem CO  w die tach kur cząt rzeź nych ja -
ko czę ścio wy (50%) lub cał ko wi ty sub sty -
tut ole ju so jo we go na wy ni ki od cho wu, 
mi kro bio tę prze wo du po kar mo we go, 
jej ak tyw ność oraz wy bra ne pa ra me try 
fi zjo lo gicz ne i im mu no lo gicz ne krwi. 
Stwier dzo no, że ze wzglę du na nie wy star -
cza ją ce uwal nia nie kwa su lau ry no we go 
z tłusz czu H. il lu cens ob ser wo wa no ne -
ga tyw ne zmia ny w mi kro bio cie wo la. 
Jed nak że, po zy tyw ne efek ty uzy ska ne 
w przy pad ku po zo sta łych od cin ków prze -
wo du po kar mo we go w kon tek ście mo -

du lo wa nia mi kro bio mu je li to we go oraz 
wspar cie zdro wia wą tro by, prze ma wia -
ją za moż li wo ścią sto so wa nia tłusz czu 
owa dzie go w die tach kur cząt. 

W ko lej nym wy kła dzie na ukow cy z UP 
w Po zna niu sta ra li się okre ślić wpły wu 
tem pe ra tu ry eks tru zji bo bi ku (od mia na 
Amu let) na za war tość fi ty no wych izo me -
rów P (InsP6–InsP3) mio -ino zy to lu, skład -
ni ków od żyw czych i an ty ży wie nio wych 
na war tość po kar mo wą na sion. Stwier dzi -
li, że eks tru zja to pro ces, któ ry mo że 
zwięk szyć war tość od żyw czą bo bi ku, 
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a jej efekt uza leż nio ny jest od za sto so wa -
nej pod czas pro ce su tem pe ra tu ry. 

Czy rów no cze sne za sto so wa nie emul -
ga to ra i kar bo hy draz wpły wa na zwięk -
sze nie wy ko rzy sta nia skład ni ków po kar -
mo wych w die tach z rze pa kiem? To ty tuł 
pre zen ta cji na ukow ców z UP w Po zna niu, 
UR Kra ków i IFiŻZ w Ja błon nej. Ba da nie 
do ty czy ło okre śle nia wpły wu kar bo hy -
draz i emul sy fi ka to ra na wy ko rzy sta nie 
skład ni ków po kar mo wych z kom po nen -
tem za wie ra ją cym nie roz pusz czal ne NSP: 
śru tą rze pa ko wą. Do dat ki wy ka za ły wza -
jem ne po zy tyw ne dzia ła nie: en zym praw -
do po dob nie roz ło żył część NSP uwal -
nia jąc część skład ni ków po kar mo wych, 
zwięk sza jąc tym sa mym do stęp ność en -
zy mów en do gen nych i eg zo gen ne go 
emul ga to ra. Jed no cze śnie sto so wa ne 

do dat ki, stwa rza ły do god ne wa run ki do 
wzro stu ko sm ków, co praw do po dob nie 
zwięk sza ło wchła nia nie skład ni ków od -
żyw czych. Zwięk szo na straw ność skład -
ni ków po kar mo wych zmniej szy ła stra ty 
en do gen ne, po pra wia jąc tym sa mym 
pa ra me try użyt ko we. 

Ze spół na ukow ców z Po zna nia oraz fir -
ma No vus opra co wa li do nie sie nie mó wią -
ce o wpły wie pro te azy na straw ność 
i AMEN ziar na ku ku ry dzy su szo ne go w róż -
nych tem pe ra tu rach. Po ru szy li oni nie zwy -
kle istot ną kwes tię ne ga tyw ne go wpły wu 
tem pe ra tu ry su sze nia zia ren ku ku ry dzy na 
je go war tość po kar mo wą. Mo że to być 
zwią za ne z nisz cze niem wi ta min, two rze -
niem kom plek sów biał ko wo -cu kro wych 
oraz re tro gra da cją skro bi pod czas od -
dzia ły wa nia wy so ką tem pe ra tu rą. 

Stwier dzi li, że tem pe ra tu ra su sze nia 
ziar na ku ku ry dzy wpły wa na je go war -
tość po kar mo wą dla kur cząt broj le rów. 
W pew nym stop niu wy ja śnia to zmien -
ność w wy ni kach pro duk cyj nych ob ser -
wo wa ną w ko mer cyj nej pro duk cji. Do dat -
ko wo, pro te aza mo że po pra wiać straw -
ność ami no kwa sów oraz skro bi. Efek tyw -
ność pro te azy ob ser wo wa na jest za -
rów no w ziar nie su szo nym w tem pe ra -
tu rze 100, jak i 122°C. Wy da je się jed nak, 
że en zym ten jest bar dziej efek tyw ny, gdy 
za sto so wa na jest wyż sza tem pe ra tu ra 
su sze nia. 

Na stęp nie Ar ne Kors bak z DSM Nu tri -
tio nal Pro ducts Sp. z o.o. omó wi ła do -
świad cze nia w kwe stii moż li wo ści wy ko -
rzy sta nia po ten cja łu en zy mów pa szo -
wych dla ob ni że nia kosz tów ży wie nia 
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zwie rząt. Oka zu je się, że od po wied nio ob -
ni ża jąc w re cep tu ro wa niu pa ra me try 
daw ki, przy jed no cze snym sto so wa niu 
wła ści wych en zy mów pa szo wych, je ste -

śmy w sta nie ob ni żyć koszt pa szy, pod -
czas gdy jej war tość od żyw cza bę dzie 
w peł ni za cho wa na. Bio rą pod uwa gę dzi -
siej sze ce ny, je ste śmy w sta nie ob ni żyć 
ce nę pa szy dla broj le ra o 50-70 € na to -
nie mie szan ki, uzy sku jąc jed no cze śnie ta -
kie sa me, czy na wet lep sze wy ni ki pro -
duk cyj ne sta da. Jest to moż li we dzię ki 
ogra ni cze niu pre sji czyn ni ków an ty ży -
wie nio wych w po szcze gól nych su row -
cach, znie sie niu dzia ła nia in hi bi to rów 
tryp sy ny w śru cie so jo wej oraz od zy -
ska niu fos fo ru z fi ty nia nów za war tych we 
wszyst kich su row cach ro ślin nych. 

Po zo sta łe za gad nie nia z se sji ży wie -
nio wej do ty czy ły ba dań nad wy ko rzy sta -
niem biał ka owa dziego w ży wie niu 
drobiu, efek tyw no ści eks trak tu z czosn -
ku i pro bio ty ku w ży wie niu broj le rów za -
szcze pio nych prze ciw kok cy dio zie, wpły -
wem wcze sne go po da wa nia an ty bio ty -
ków lub ży wie nia die tą za wie ra ją cą kok -
cy dio sta tyk na sta tus oksy do re duk cyj ny 
krwi in dy ków oraz re sorp cję wo recz ka 
żółt ko we go i po ziom prze ciw ciał u in dy -
ków. Ana li zo wa no wpływ kan na bi dio lu na 
wy bra ne wskaź ni ki sta nu funk cjo nal ne -
go ba rie ry je li to wej u kur cząt w wa run -
kach in du ko wa ne go stre su.  

W dal szej czę ści sym po zjum na ukow -
cy z róż nych kra jo wych ośrod ków przed -
sta wi li wy ni ki swo ich ba dań w za kre sie 
bio lo gicz nych pod staw ho dow li i pro duk -
cji dro biu, ja ko ści pro duk tów dro biar skich 
i pro fi lak ty ki w pro duk cji dro biar skiej. 
 

Katarzyna Markowska
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Tegoroczny konkurs młodych badaczy im. Jerzego Będkowskiego stał na bardzo wysokim poziomie 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ 

PRACĘ MAGISTERSKĄ  

Z ZAKRESU DROBIARSTWA 

VI edycja 
„Wpływ zróżnicowanego poziomu metioniny 

i argininy w diecie na wybrane wskaźniki 

metabolizmu indyków”, mgr inż. Tomasza 

Wodyka, pod kier. prof. dr hab. Katarzyny 

Ognik w Katedrze Biochemii i Toksykologii 

Wydziału Nauk o Zwierzętach 

i Biogospodarki Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

VII edycji  
„Rola genu fdeC Escherichia coli patogennej 

dla drobiu w adhezji  

do kurzych komórek nabłonka jelitowego”,  

mgr inż. Adrianna Aleksandrowicz, pod 

kierunkiem dr med. wet. Rafała Kolendy 

(Uniwersytet Przyrodniczy  

we Wrocławiu). 

VIII edycji 
„Wzbogacenie środowiska jako element 

poprawy dobrostanu przepiórki japońskiej”, 

mgr inż. Adriana Pluta, pod kierunkiem dr 

hab. Justyny Batkowskiej, prof. uczelni 

w Instytucie Biologicznych Podstaw 

Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie.

KONKURS MŁODYCH BADACZY 

IM. JERZEGO BĘDKOWSKIEGO 

I nagroda 
dla Pana Pawła Jurczaka z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie za prezentację 

doniesienia  

pt. „Assessment of neurodegenerative  

changes in turkeys fed diets with different 

proportions of arginine  

and methionine relative to lysine” 

II nagroda 
dla Pani Katarzyny Perz z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu 

za prezentację pracy pt.: „The influence of 

exogenous amylase  

in diets with pea and faba bean on the 

growth performance and digestibility  

of nutrients in broiler chicken”. 

III nagroda 
dla Pana Lucasa Schmidt Bassi 

z Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu za doniesienie  

pt. „Starch digestibility in broilers fed 

amylase-supplemented diets”.
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WYPOSAŻANIE FERM

INDYK POLSKI  –  4/2022 (81) 83

tel. (89) 648 77 55 
fax (89) 648 40 86 
www.in do or.com.pl

tel. (77) 44 00 700 
www.tefa.pl

tel. (12) 269 18 77 
fax (12) 269 18 78 

www.jotafan.pl

tel./fax (42) 251 57 66 
tel. kom. 509 204 460 
www.energet.com.pl

tel. (23) 657 52 60 
tel. kom. 600 241 783 
www.farmazuromin.pl

tel. (61) 819 70 60 
fax (61) 819 70 61 

www.ctbworld.com

tel. kom. 510 781 632 
e-mail: biuro@kropafarm.pl 

www.kropafarm.pl

tel. (62) 596 90 00  
fax (62) 590 37 96  

www.fermo.pl

tel. (61) 833 04 55 
fax (61) 833 00 64 

www.hogslat.pl 

tel. (58) 682 68 56 
tel. kom. 883 374 603 
www.hodowca.agro.pl 

www.sklep.hodowca.agro.pl

Wyposa˝anie 
ferm drobiarskich

mapa_wyposazanie.qxp  16.12.2022  13:52  Strona 83



INDYK POLSKI  –  4/2022 (81)84

WYPOSAŻANIE FERM

 
ENERGET 

Naturalne ściółki dla zwierząt 
tel. (42) 251 57 66 

tel. kom. 509 204 460 
e-mail: radek@energet.com.pl 

www.energet.com.pl

PROFESJONALNE ŚCIÓŁKI DLA DROBIU:

e ŚCIÓŁKA WIÓROWA PEER-SPAN 
– idealne do wstawień jednodniowych 

piskląt indyków i brojlerów oraz stad 
rodzicielskich 

– sucha, odpylona, wolna od grzybów 
i roztoczy utrzymuje optymalny 
mikroklimat w kurniku 

– wpływa na ogólną poprawę 
dobrostanu stada

e GRANULAT ZE SŁOMY 
STROHGRAN 

– produkt w 100% 
z wyselekcjonowanej 
polskiej słomy 

– przebadany 
laboratoryjnie 

– łatwy w użytkowaniu

e KORZYSTNE 
WARUNKI 
WSPÓŁPRACY 

– dostawy luzem 
i w workach BB na 
terenie całej Polski 

– szybka realizacja zamówień 
– sprawdzone produkty najwyższej jakości

Łódź

Chore-Time Europe Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 1, 62-060 Strykowo 

tel. (61) 819 70 60, fax (61) 819 70 61 
e-mail: info@choretime.pl     

www.ctbworld.com 
www.chore-time.eu

e systemy karmienia 
e systemy pojenia 
e systemy transportu paszy 
e silosy paszowe i zbożowe 
e systemy wentylacji 

e systemy schładzania 
e systemy ogrzewania 
e oświetlenie 
e gniazda automatyczne 
e systemy wolierowe

Trękusek

Pobiedziska

Strykowo
Ciechanów

Bobrek
Sieć autoryzowanych dystrybutorów w Polsce:

PPHU Krzysztof Barański 
Pobiedziska k/Poznania 

tel. 505 083 997 

PPUH WIT-POL 
Bobrek k/Oświęcimia 

tel. 33 845 82 90 

AVENA Tadeusz Awiżeń 
Trękusek k/Olsztyna 

tel. 601 449 117 

INWESTPOL – MONTER 
Ciechanów 

tel. 604 291 574

FARMA  
Żuromin 
Sp. z o.o. 

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 128 
tel. (23) 657 52 60, tel. kom. 600 241 783 

e-mail: farmaa@poczta.onet.pl 
www.farmazuromin.pl

e systemy pojenia 
e systemy karmienia 
e silosy 
e ogrzewanie (promienniki gazowe, 

nagrzewnice gazowe i olejowe) 
e systemy wentylacji (wentylatory 

jedno- i trójfazowe)  
e systemy schładzania 
e produkcja wentylatorów 

e dozowniki 
e alarmy 
e maty dezynfekcyjne 
e sterowniki mikroklimatu 
e oświetlenie 
e paszociągi spiralowe 
e paszociągi koralikowe i pełzakowe z otwartą 

rynną dla stad reprodukcyjnych 
e NOWOŚĆ: nagrzewnice wodne o mocy 90kW

Żuromin

FERMO 
Piotrów 18  k/Kalisza 

62-814 Blizanów 
tel. (62) 596 90 00, fax (62) 590 37 96  

e-mail: info@fermo.pl 
www.fermo.pl

e kompleksowe wyposażenie budynków drobiarskich 
e adaptacja istniejących budynków na potrzeby 

hodowli drobiu 
e serwis istniejących systemów u klienta 
e magazyn części zamiennych wszystkich dostępnych 

producentów 
e ekspresowa dostawa na terenie całego kraju 
Budujesz kurnik, potrzebujesz porady? 
Zadzwoń! Doradztwo techniczne:  
605 140 540
Przedstawiciele: Paweł Owczarek, tel. +48 573 282 222 (woj. dolnośląskie)

e systemy karmienia i pojenia (indyki, broilery, 
kaczki, gęsi, reprodukcja kaczki i kurczaka) 

e systemy oświetlenia: oświetlenie  
tradycyjne oraz LED 

e systemy wentylacji:  kominowa, tunelowa, 
poprzeczna, mieszana 

e systemy ogrzewania: wodne, gazowe, olejowe 
e systemy chłodzenia: wysokociśnieniowe i PAD COOLING 
e centrale alarmowe w budynkach drobiarskich 
Zamów przez telefon: (62) 596 90 00 lub na stronie www.fermo.pl

Piotrów

Wrocław

Hodowca Sp. z o.o. 
ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn 

tel. (58) 682 68 56, tel. kom. 883 374 603 
hodowca@qv.pl, www.hodowca.agro.pl, 

www.sklep.hodowca.agro.pl, 
/hodowca.agro

e Systemy wentylacji  
(kominy, wentylatory, wloty 
powietrza, sterowniki) 

e Systemy paszowe (brojlery, indyki, 
nioski, reprodukcja, kaczki, gęsi) 

e Oświetlenie (energooszczędne) 
e Systemy zamgławiania (nawilżania) 

wysokociśnieniowe

e Systemy pojenia (smoczkowe, 
miskowe, dzwonowe, odwracalne) 

e Ogrzewanie (nagrzewnice, 
promienniki) 

e Dozowniki do leków i witamin 
e Silosy (plastikowe, metalowe) 
e Gniazda automatyczne 
e Papier dla piskląt

Straszyn

Toruń

Stargard

Ostrołęka

Poznań

Łomża

Lublin

FIRMA NA LATA

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM
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IN DO OR Group Ltd 
Ka mień Du ży 4E, 14-200 Iła wa 

tel. (89) 648 77 55 
serwis 24/7: tel. (89) 555 21 12 

e-mail: biuro@indoor.com.pl 
www.in do or.com.pl 

e projekty hal inwentarskich w zakresie konstrukcji i instalacji wewnętrznych, 
e elementy systemu wentylacji naturalnej: kalenice i klapy ze sterowaniem, 
e elementy systemów sterowania systemami  

(np. montaż systemów, skrzynki elektryczne itp.) 
e wykonawstwo i montaż systemów zadawania paszy, pojenia, ogrzewania, 

schładzania, wentylacji i oświetlenia 
e wykonawstwo i montaż hal o konstrukcji stalowej, 
e wykonawstwo i montaż systemów ważenia paszy i ptaków, 
e wykonawstwo i montaż gniazd dla stad rodzicielskich i towarowych

Iława

Hog Slat Sp. z o.o. 
ul. Stefana Batorego 126 

62-080 Batorowo 
tel. (61) 833 04 55, fax (61) 833 00 64 

e-mail: biuro@hogslat.com 
www.hogslat.pl

Batorowo

Leszno

Czaplinek

Żuromin

Siedlce

Przedstawiciel handlowy: 
tel. 728 394 429

Sklep Żuromin 
tel: 23 655 20 64 

Sklep Czaplinek 
tel: 94 316 10 38

Sklep Leszno 
tel: 65 527 16 71

Zapraszamy do sklepów stacjonarnych 
oraz do sklepu internetowego na www.hogslat.pl

Sklep Siedlce 
tel: 25 748 11 12

e Silosy paszowe 
e Systemy karmienia i pojenia 
e Systemy wentylacji 
e Systemy ogrzewania 

e Chłodzenie Cool-Pad oraz wysokociśnieniowe 
e Systemy sterowania mikroklimatem 
e Dozowniki leków Dosatron 
e Serwis oraz montaż urządzeń

Kompleksowe wyposażenie oraz modernizacja ferm drobiu:

Posiadamy bogatą ofertę części zamiennych do urządzeń wielu producentów. 
Firma  

Hog Slat jest 
producentem 

urządzeń marki  
Grower  
Select!

KROPA FARM 
Dariusz Kroplewski 

Ujrzanów 80 B, 08-110 Siedlce 
tel. 510 781 632 

e-mail: biuro@kropafarm.pl 
www.kropafarm.pl 

/kropafarm

e kompleksowe wyposażanie ferm drobiu 
e sprzedaż i montaż systemów: pojenia, zadawania paszy, wentylacji, ogrzewania, 
e sprzedaż i montaż systemów: ważenia, oświetlenia, chłodzenia z inhalacją 
e montaż systemów: komunikacji, monitoringu, alarmy z GSM 
e serwis urządzeń drobiarskich 
e doradztwo i wsparcie techniczne 
e części zamienne do zamontowanych urządzeń 

Firma oferuje: 

Siedlce

 JOTAFAN Andrzej Zagórski 
ul. Za ko piań ska 9, 30-418 Kra ków 

tel. (12) 269 18 77 
fax (12) 269 18 78 

e-mail: biu ro@jo ta fan.pl 
www.jotafan.pl

e wagi dla drobiu: automatyczne i ręczne, 
oprogramowanie komputerowe dla wag, 
połączenie komputera z systemami ważenia 
przez Internet, montaż, uruchomienie, 
szkolenia 

 
e sterownik „Pasza-Woda-Światło” dla procesu 

kontrolowanego żywienia brojlera 
 
e oprawy świetlówkowe z regulacją natężenia 

światła, sterowniki oświetlenia 

e centrala alarmowa GSM,  termometry 
i sygnalizatory alarmowe, zasilacze 

 
e sterowniki mikroklimatu 
 
e liczniki i sterowniki do wody i paszy 
 
e czujniki temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla 
 
e moduły rozszerzeń do sterowników (rozszerzenie 

sekcji płynnej, wlotów, itd.)

Kraków

 TEFA Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Fabryczna 1 

47-100 Strzelce Opolskie 
tel. (77) 44 00 700 

e-mail: info@tefa.pl 
www.tefa.pl

SPRZEDAJEMY:  
e Wysokiej jakości gniazda automatyczne 
e Ruszta z tworzywa sztucznego 
e Systemy alternatywne/wolierowe 
e Systemy odchowalni dla woliery 
e Automatyzacja procesu zbioru jaj 
e Wyposażenie budynków inwentarskich

e Pełne doradztwo w zakresie hodowli e Wykonanie wstępnych projektów

OFERUJEMY:  
e Pakowaczki i sortownice Firmy Prinzen 
e Systemy znakowania jaj Prinzen, Hedi Pack 
e Myjki do jajek, wytłaczanek Mach-C 
e Systemy pojenia, paszociągi 
e Silosy paszowe, wagi do paszy 
e System transportu i pakowania jaj Ovologic

Strzelce Opolskie

Brodnica

WSZYSTKO DLA TWOJEGO GOSPODARSTWA, FERMY I NIE TYLKO…

WSPÓŁPRACUJEMY  
Z WIODĄCYMI PRODUCENTAMI SYSTEMÓW 
WENTYLACJI DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM

ZASIĘG WYPOSAŻANIA
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Wytwórnia Pasz w Szamotułach 
tel. (61) 293 19 84 
Wytwórnia Pasz w Topoli Wielkiej 
tel. (62) 593 00 11 
Wytwórnia Pasz w Płośnicy 
tel. (23) 696 63 23 
Wytwórnia Pasz w Bedlnie Radzyńskim 
tel. (93) 352 86 01 
www.agrifirm.pl 
 
 
 
 
 
 

 
tel. (87) 424 17 60 
fax (87) 424 17 99 
Infolinia: 801 304 811 
www.agrocentrum.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

 
 
 
 
 
 

 
Buk – tel. (61) 814 02 09 
Grodzisk Wlkp. – tel. (61) 444 57 32 
Iłowo – tel. (23) 654 15 27 
Łęczyca – tel. (24) 721 04 00 
Łomża – tel. (86) 473 70 20 
Mieścisko – tel. (61) 427 89 12 
Spytkowice – tel. (33) 841 04 10 
Golub-Dobrzyń – tel. (56) 683 51 10 
Podkonice Duże – tel. (44) 713 20 08 
Janowiec Wlkp. – tel. (52) 302 31 53 
www.deheus.pl

 
 
 

 
PIAST PASZE Sp. z o.o.  
Lewkowiec 
tel. 62 736 02 34, 62 735 44 30 
PIAST PASZE I Sp. z o.o.  
Gołańcz 
tel. 67 261 51 16 
PIAST PASZE I Sp. z o.o.  
Oleśno 
tel. 55 231 42 45 
PIAST PASZE II Sp. z o.o.  
Płońsk 
tel. 23 661 34 80 
www.piastpasze.pl

 
 
 
 
 

 
 
Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. 
Mieszalnia Pasz w Wałczu 
Wytwórnia Pasz w Pile 
tel./fax (67) 258 90 50 
www.pzzwalcz.pl 
 
 
 
 
   
 
 

 
tel. (62) 767 67 67 
fax (62) 767 81 31 
www.tasomix.pl

PRODUCENCI PASZ 
DLA INDYKÓW
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W ofercie posiadamy mieszanki pełnoporcjowe, koncentraty i premiksy dla: 
1. Kurcząt brojlerów 3. Kur niosek (jaja konsumpcyjne) 5. Indyków reprodukcyjnych 
2. Kurcząt i niosek reprodukcyjnych 4. Indyków brojlerów 6. Drobiu wodnego 

Programy żywieniowe Agrocentrum dla wyżej wymienionych gatunków drobiu przygotowane są na bazie wieloletnich doświadczeń firmy, współpracy 
z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi specjalistami. Nasze produkty zabezpieczają optymalny wzrost drobiu i osiągnięcie satysfakcjonujących wyników 
produkcyjnych. Produkcja odbywa się w najnowocześniejszych wytwórniach pasz w Polsce. Wykorzystanie w produkcji najnowszych rozwiązań 
technologicznych i produkcja w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN ISO 22000:2005 gwarantuje bezpieczeństwo produktów 
i ich powtarzalną wysoką jakość.  

Do dyspozycji naszych klientów są wykwalifikowani doradcy żywieniowi i lekarze weterynarii, których zadaniem jest pomoc klientom w uzyskaniu bardzo 
dobrych wyników produkcyjnych. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Pisz

Kolno
Grajewo

AGROCENTRUM Sp. z o.o. 
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 1 

Wytwórnia Pasz Kałęczyn 
12-200 Pisz, Kałęczyn 8 

tel. (87) 424 17 60; e-mail: biuro@agrocentrum.pl  
Wytwórnia Pasz Grajewo 

19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 5 
tel. (87) 272 39 43; e-mail: grajewo_biuro@agrocentrum.pl  

Infolinia: 801 304 811        www.agrocentrum.pl

Z ponad 3000 zaangażowanych pracowników, Royal 
Agrifirm Group przyczynia się do odpowiedzialnego 
łańcucha żywieniowego dla przyszłych pokoleń. 
Dostarczamy mierzalne, istotne i zrównoważone 
wartości dla hodowli zwierząt, produkcji roślinnej oraz 
przemysłu rolnego. Założona 120 lat temu w Holandii, 
Royal Agrifirm Group jest przodującą spółdzielnią 
rolniczą z międzynarodową siecią spółek w 16 krajach 
w Europie, Ameryce Południowej i Azji oraz 
z międzynarodową siecią dystrybucji. 
 
W Polsce nowoczesne wytwórnie Agrifirm 
zlokalizowane są w Szamotułach, Topoli Wielkiej, 
Płośnicy oraz Bedlnie Radzyńskim.  

Proces produkcyjny prowadzony jest zgodnie 
z międzynarodowymi standardami GMP+B1. 
Wybrane produkty mogą byś produkowane 
w standardzie VLOG. Każda pasza poddawana  
jest szczegółowej kontroli jakości. Nasze produkty 
dostarczamy bezpośrednio na fermy hodowlane  
jak i za pośrednictwem sieci dealerów.  
 
Dzięki połączeniu wieloletnich globalnych badań 
naukowych i lokalnej, specyficznej wiedzy 
w dziedzinie hodowli roślin i żywienia zwierząt, 
oferujemy klientom na całym świecie najlepsze 
rozwiązania dla wyzwań, przed którymi stają 
każdego dnia. Dzięki ofercie wysokiej jakości  

Agrifirm Polska Sp. z o.o. 
ul. B. Chrobrego 52, 64-500 Szamotuły  

tel. (61) 29 31 970, fax (61) 29 22 369  
e-mail: biuro@agrifirm.pl 
www.agrifirm.pl

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 Maków Maz.

Sierpc

Krzepice

Świecie

Rychliki

Brzozowo

Dobrzelin

Ujazd Dolny

Skokowa

Tworóg

Bieganów

Białystok

Krzemieniewo
Kalisz

Nasze oddziały:

Sandomierz

Szamotuły

Płośnica

Topola Wielka Bedlno Radzyńskie

pasz dla zwierząt, premiksów, 
koncentratów, minerałów, dodatków 
żywieniowych, środków ochrony roślin, 
specyficznym rozwiązaniom cyfrowym 
i profesjonalnemu doradztwu, dostarczamy 
rozwiązania dla przedsiębiorczych 
hodowców zwierząt i roślin.

Białystok 
ul. Elewatorska 14 
15-950 Białystok 
tel. (85) 663 72 62 
 
Bieganów 
Bieganów 2 
69-108 Cybinka 
tel. (68) 391 04 06

Brzozowo 
Brzozowo 
86-200 Chełmno 
tel. (56) 667 11 42 
 
Dobrzelin 
ul. Wł. Jagiełły 98 
99-319 Dobrzelin 
tel. (24) 285 28 35

Kalisz 
ul. Obozowa 32-36 
62-800 Kalisz 
tel. (62) 753 87 00 
 
Krzemieniewo 
ul. Dworcowa 167 
64-120 Krzemieniewo 
tel. (65) 536 11 00/01

Krzepice 
ul. Przemysłowa 1 
42-160 Krzepice 
tel. (34) 310 71 00 
 
Maków Mazowiecki 
ul. Przemysłowa 3 
06-200 Maków Maz. 
tel. (29) 717 32 30

Rychliki 
14-411 Rychliki 
tel. (55) 248 84 31 
 
Sandomierz 
ul. Trześniowska 6 
27-600 Sandomierz 
tel. (15) 832 22 58

Sierpc 
ul. Browarna 3 
09-200 Sierpc 
tel. (24) 275 87 00/01 
 
Skokowa 
ul. Przemysłowa 18 
55-110 Prusice, Skokowa 
tel. (71) 312 66 65

Świecie 
ul. Chełmińska 25 
86-100 Świecie 
tel. (52) 331 03 00 
 
Tworóg 
ul. Renarda 10 
42-690 Tworóg 
tel. (48) 32 381 81 30

Ujazd Dolny 
55-340 Udanin 
tel. (48) 76 874 03 12

Na sze za an ga żo wa nie i cięż ka pra ca spra wia ją, że Car gill od lat jest w czo łów ce firm dzia ła ją cych na pol skim ryn ku 
zbóż, rze pa ku i pasz, jed no cze śnie jest jed nym z naj więk szych eks per tów w za kre sie ży wie nia zwie rząt. Car gill zaj -
mu je istot ną po zy cję w świa to wym ryn ku upra wy, trans por tu i prze twa rza nia zbóż, ofe ru jąc rol ni kom sze ro ki za -
kres usług i roz wią zań do za rzą dza nia ry zy kiem.
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De Heus Sp. z o.o. 
ul. Lotnicza 21B 
99-100 Łęczyca 
tel. (24) 721 04 00 
fax (24) 721 04 04 
e-mail: pl.info@deheus.pl 

www.deheus.pl

De Heus to ekspert w żywieniu zwierząt 
i lider w dostarczaniu rozwiązań 
żywieniowych wśród polskich firm 
paszowych. 

Od ponad 30 lat w Polsce i ponad 100 lat 
na świecie, De Heus wspiera osiągnięcia 
swoich klientów: producentów żywca, jaj 
i mleka. Nieustannie, wspólnie z Klientami 
wzmacnia wydajność i rozwój 
technologiczny, wykorzystując swoją 
bogatą wiedzę o żywieniu i hodowli 
zwierząt.  

W De Heus produkowane są mieszanki 
paszowe pełnoporcjowe, mieszanki 
uzupełniające (koncentraty), a także 
mieszanki mineralno-witaminowe 
(premiksy) i preparaty mlekozastępcze.  

Znakami rozpoznawczymi De Heus są 
profesjonalne doradztwo żywieniowo-
techniczne oraz specjalistyczne programy 

żywieniowe „szyte na miarę” potrzeb 
Klientów. Firma oferuje również 
doradztwo w budowie obiektów 
inwentarskich, realizowane przez 
profesjonalistów z działu rozwoju 
agrobiznesu Agra-Matic oraz inne 
rozwiązania biznesowe, których celem 
jest wspieranie komfortowego rozwoju 
hodowców, w tym rozwiązania 
kontraktacyjne. 

W De Heus wiemy, że jakość mięsa zależy od 
tego, jak dobrze żywione są zwierzęta. Dlatego 
produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszym 
rozwoju, a odpowiedzialna produkcja i troska o środowisko 
to nasz wkład w proces wytwarzania żywności! 

W 2021 r. firma De Heus połączyła się z Golpasz S.A. Fuzja pozwoli na jeszcze lepszą 
i efektywniejszą obsługę hodowców, a jednocześnie stawia De Heus na pozycji lidera 
na polskim ryku paszowym.

Spytkowice

Łęczyca

Podkonice Duże

Łomża
Iłowo

Janowiec Wlkp.

Golub-Dobrzyń

Buk
Grodzisk Wlkp.

Mieścisko

W DE HEUS ROBIMY WIĘCEJ NIŻ PASZE

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. 
Mieszalnia Pasz w Wałczu 
Wytwórnia Pasz w Pile 
ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz 
tel./fax (67) 258 90 50 
e-mail: sekretariat@pzzwalcz.pl   •   www.pzzwalcz.pl

Pol skie Za kła dy Zbo żo we Sp. z o.o. w Wał czu pro wa dzą 
dzia łal ność w pół noc no-za chod nich re jo nach Pol ski. 
Przed mio tem na szej dzia łal no ści jest pro duk cja peł no -
por cjo wych pasz i kon cen tra tów, głów nie dla dro biu i trzo -
dy chlew nej oraz pro duk cja mąk pszen nych. Pro wa dzi -
my skup, kon trak ta cję i prze cho wy wa nie zbóż oraz rze -
pa ku w sys te mie cią głym w Ele wa to rach w Strzel cach Kra -
jeń skich. Dzia łal ność spół ki zwią za na jest z pro duk cją 
zwie rzę cą i ro ślin ną. Po sia da my trzy fer my broj le rów ku -
rzych o łącz nej pro duk cji rocz nej ok. 10 mln sztuk, co po -
zwa la na wpro wa dze nie no wych, efek tyw nych roz wią -
zań ży wie nio wych. 

Wałcz

Piła

Po sia da my 2 Wy twór nie Pasz – w Pi le oraz w Wał -
czu. Na sze obiek ty wy po sa żo ne są w naj no wo cze -
śniej sze urzą dze nia i in no wa cyj ne tech no lo gie.  
 
Wła sne za ple cze tech nicz ne oraz spe cja li stycz ny 
trans port gwa ran tu ją naj wyż szą ja kość usług. 
Sto so wa ne su row ce oraz pro duk ty ich prze two rze -
nia pod le ga ją sta łej kon tro li pro wa dzo nej przez za -
kła do we la bo ra to rium. Ma jąc na ce lu za pew nie nie 
od bior cy naj wyż szej ja ko ści pro duk tów wpro wa -
dzo ny zo stał sys tem za rzą dza nia TESCO, GMP+ 
(w tym QS) oraz RedCert. 

Ufa my, że na wią zu jąc z na mi współ pra cę do ce nią Pań stwo 
ko rzy ści ze sto so wa nia na szych pro duk tów. Gwa ran tu -
je my za do wo le nie z to wa rów oraz cią głość i ter mi no wość 
do staw. Wię cej in for ma cji na te mat Spół ki znaj dzie cie Pań -
stwo na na szej stro nie in ter ne to wej.  

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu 
z przedstawicielami Firmy.
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PRODUCENCI PASZ

INDYK POLSKI  –  4/2022 (81) 89

POZNAJ TAK˚E MIESI¢CZNIK 

HODOWCA DROBIU

STUDENCI, SZKOŁY i SENIORZY 

PŁACĄ MNIEJ* 

50% ZNIŻKI 

po okazaniu legitymacji

* Prezenty nie dotyczą prenumeraty  
STUDENT, SENIOR, SZKOŁY

KATALOG FIRM DROBIARSKICH 
zawiera informacje o działalności 1400 firm 
z branży drobiarskiej: jaja wylęgowe i pisklęta, 
wyposażenie, agrobudownictwo, pasze, urządzenia 
do przygotowywania i przechowywania pasz, 
ściółka, higiena, weterynaria, ubój, opakowania, 
transport, utylizacja, ocena jakości, energia, nisze 
drobiarskie itp.  
Cena: 70 zł,  
bezpłatny tylko dla prenumeratorów

PRENUMERATA BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI: 
Piotr Lisiecki, 62 8857 1067 3001 0009 8560 0001 

 PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:  
y1 opłacając przekaz 
y2 robiąc przelew internetowy na podany w przekazie numer konta 
y3 dzwoniąc pod numer: 501 937 987 lub 89 519 05 49 
y4 pisząc na e-mail: prenumerata@proagricola.com.pl

ZAMÓW 
ONLINE

Z PRENUMERATĄ  
GRATIS CO ROKU: 

ELEGANCKI SEGREGATOR 
DO ARCHIWIZOWANIA CZASOPISM 

 

ORAZ TRÓJDZIELNY KALENDARZ

Dołącz do naszych czytelników!

120 

ZŁ/ROK

Z PRENUMERATĄ 
OTRZYMASZ  

GRATIS  
KATALOG FIRM 
DROBIARSKICH 
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STUDENCI, 
SZKOŁY 

i SENIORZY 

PŁACĄ 
 MNIEJ* 

50% ZNIŻKI 
po okazaniu legitymacji

* Prezenty nie dotyczą prenumeraty 
STUDENT, SENIOR, SZKOŁY

 
 PRENUMERATA ROCZNA:  
y1 Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego numeru i trwa 12 miesięcy  

od momentu opłacenia zamówienia 

y2 Czytelnicy, którzy prenumerują nasz magazyn otrzymują w prezencie: 
 V  Elegancki SEGREGATOR do archiwizowania czasopism – raz w roku 
 V  KALENDARZ – raz w roku 

y3 Nowi prenumeratorzy otrzymają GRATIS: 
 V  KATALOG FIRM DROBIARSKICH (V edycja 2021/2022) 

 

 PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:  
y1 opłacając przekaz  < 
y2 robiąc przelew internetowy na podany w przekazie numer konta 
y3 dzwoniąc pod numer: 501 937 987 lub 89 519 05 49 
y4 pisząc na e-mail: prenumerata@proagricola.com.pl ZAMÓW 

ONLINEPRENUMERATA BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI: 
Piotr Lisiecki, 62 8857 1067 3001 0009 8560 0001 

Prenumerata roczna 

PREMIUM 
120 zł 

Wersja papierowa + cyfrowa

Prenumerata 

ROCZNA 
80 zł 

Wersja papierowa lub cyfrowa

/ +

/

Prenumerata roczna 

STUDENT / SENIOR 
40 zł 

Wersja cyfrowa

Egzemplarz 

POJEDYNCZY 

20 zł 
Wersja papierowa lub cyfrowa

ZAPRENUMERUJ INDYKA POLSKIEGO 
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W P

data i podpis zlecającego

Opłata:

tytułemNIP zleceniodawcy

ulica

kod pocztowy

nazwa firmy / imię i nazwisko zleceniodawcy

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nr rachunku odbiorcy

nazwa odbiorcy

miejscowość

O
dc

in
ek

 d
la

 b
an

ku
 o

db
io

rc
y

Po
le

ce
ni

e 
pr

ze
le

w
u/

w
pł

at
a 

go
tó

w
ko

w
a

Piotr Lisiecki 
Naglady, ul. Wiejska 3, 11-036 Gietrzwałd

Upoważniam firmę Piotr Lisiecki do wystawiania faktury  
bez mojego podpisu. 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie powyższych danych 
osobowych przez firmę Piotr Lisiecki, Naglady, ul. Wiejska 3, 11-036 
Gietrzwałd w celu zrealizowania zamówienia, zgodnie z Ustawą 
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.).

62 8857 1067 3001 0009 8560 0001

czytelny podpis zleceniodawcy

nr rachunku odbiorcy

kwota

tytułem (zaznaczyć właściwe)

NIP

D
ow

ód
 p

ok
w

ito
w

an
ia

 d
la

 w
pł

ac
aj

ąc
eg

o

Nazwa firmy / Imię, nazwisko i adres zleceniodawcy

Podpis

Opłata

P i o t r  L i s i e c k i

Naglady, ul. Wiejska 3, 11-036 Gietrzwałd

6 2  8 8 5 7  1 0 6 7  3 0 0 1  0 0 0 9  8 5 6 0  0 0 0 1

P L  N

Prenumerata IP

U

ELEGANCKI SEGREGATOR 
TRÓJDZIELNY KALENDARZ

Z prenumeratą  
co roku 

PREZENTY80
 ZŁ/ROK

Prenumerata roczna IP

Prenumerata roczna premium IP

Prenumerata roczna student/senior IP
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