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O d  Z a r z ą d u

Drodzy Klienci i Przyjaciele WIPASZ-u!

Jak co roku, wraz ze Świętami Wielkanocnymi, zbiega się czas 
wydania pierwszego numeru Magazynu Hodowcy. Tym razem będzie 
on w trochę innej odsłonie, ponieważ ukaże się jedynie w formie 
elektronicznej, na naszej stronie internetowej. Wszystko to za sprawą 
szybko postępującego „życia w sieci” i dbałości o środowisko.
 
Również na naszej stronie www.wipasz.pl powstała możliwość 
zapisania się do Newslettera, dzięki któremu będą Państwo mogli 
otrzymywać aktualności o działaniach i nowościach w fi rmie 
WIPASZ S.A.. To prosta i szybka metoda uzyskiwania informacji 
oraz kontaktowania się z pracownikami naszej fi rmy. Bardzo 
serdeczne zachęcam do skorzystania z powyższej propozycji.
 
Chciałbym się również podzielić z Państwem radosną dla nas informacją o uzyskaniu certyfi katu 
Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP przez Wipasz S.A. Zakład Drobiarski w Mławie. QAFP 
(Quality Assurance for Food Products) to Program Gwarantowanej Jakości Żywności.

Jest to pierwszy drobiarski system jakości w Polsce. Powstał on z myślą o tym, aby dostarczyć 
konsumentowi produkt klasy premium. Mięso drobiowe z logo QAFP powstaje bez nastrzyków, posypek 
czy wprowadzania jakichkolwiek substancji dodatkowych. O wysokie standardy dba się na każdym 
etapie produkcji, począwszy od doboru najlepszych piskląt, poprzez ich hodowlę, która odbywa się bez 
udziału antybiotyków, hormonów i stymulatorów wzrostu, aż po atrakcyjną prezentację w sklepach.
 
Życzę Państwu zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkiejnocy. Wiosennych nastrojów, ciepłej 
i rodzinnej atmosfery, miłych spotkań z Najbliższymi oraz smacznego jajka.

Prezes WIPASZ S.A.
Józef Wiśniewski
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Coraz popularniejsze żywienie płynne jako sposób na 
obniżanie kosztów w hodowli trzody chlewnej.
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Ż y w i e n i e

W trakcie opróżniania wole kurczy się w odstępach 60 – 90 
sekundowych, a skurcze te zależne są od stopnia wypeł-
nienia żołądka (2), jak również od typu oraz konsystencji 
treści pokarmowej wypełniającej wole. Treść miękka szyb-
ciej opuszcza wole w porównaniu chociażby z ziarnami 
zbóż. W pewnych jednak stanach patologicznych prawid-
łowa perystaltyka wola ulega zaburzeniu, co doprowadza 
do utrudnienia opróżniania jego zawartości z zalegającego 
nadmiaru treści pokarmowej. Najogólniej sytuacje te moż-
na podzielić na zatkanie wola oraz tzw. „wiszące wole”. 

Zatkanie wola

Zatkanie wola (tzw. wole twarde) wystąpić może na tle 
spożycia przez ptaki nadmiernej ilości trudno strawnej pa-
szy, ściółki, trawy, siana, piór itp.. Sytuacje takie zdarzają się 
najczęściej w chowie wolnowybiegowym, z dostępem do 
terenów porośniętych wysoką trawą. Ptaki na takich wy-
biegach, pozostawione przez dłuższy okres czasu z ograni-
czonym dostępem do paszy, jednak z dostępem do trawy 
czy słomy bardzo chętnie zjadają ten materiał. Skutkiem 
powyższego może być utworzenie czopu zamykającego 
światło ujścia wola do dalszych odcinków przewodu po-
karmowego i zahamowanie jego opróżniania z treści po-
karmowej (5). 

Inna przyczyną zatkania wola, jak i przewodu pokarmo-
wego w innych jego częściach, może być tendencja do 
zjadania, w szczególności przez młode indyki rzeźne, sło-
my użytej jako materiału na ściółkę. Sytuacje takie bardzo 
często zdarzają się, mimo dostępności paszy, w przypadku 
zbyt intensywnego oświetlenia w obiektach chowu tych 
ptaków. Morishita i wsp. (6) donoszą dodatkowo, że jedną 
z częstszych przyczyn występowania zatkania wola u kur 

niosek jest nadmierne zjadanie piór jako następstwo złych 
warunków chowu, w szczególności w systemach klatko-
wego utrzymania tych ptaków. W związku z powyższym 
należy dołożyć wszelkich starań do poprawy warunków 
chowu (dobrostan), jak również, przy wprowadzaniu no-
wych ptaków do stada, należy zawsze uwzględniać warun-
ki w jakich przebywały one poprzednio.

Skutkiem długotrwałego zatkania może być atonia mięś-
niówki wola, co w połączeniu z nagromadzeniem nad-
miaru treści pokarmowej powoduje ona silne jego uwy-
puklenie w tylnej części szyi, w okolicy wpustu do klatki 
piersiowej. Powiększone wole może uciskać na oskrzela, co 
powoduje utrudnione oddychanie ptaków. Konsekwencją 
takiego stanu jest pogorszenie kondycji ptaków i ostatecz-
nie śmierć z niedożywienia. Notowane sekcyjne zmiany 
to czop zamykający ujście wola, brak lub skąpa ilość treści 
pokarmowej w dalszych odcinkach przewodu pokarmo-
wego, nadmiar treści pokarmowej o nieprzyjemnej woni 
zalegającej w silnie rozszerzonym wolu oraz różny stopień 
uszkodzenia wyścielającej go błony śluzowej. 

Mimo opisywanych licznych metod terapii zatkanego wola, 
w wielkotowarowej produkcji drobiu nie znajdą one zasto-
sowania, co wynika z wysokiego ich kosztu, jak również ze 
względu na fakt, że przypadki te dotyczą najczęściej poje-
dynczych ptaków w stadzie i często bywają przeoczone. 

Wiszące wole

Jako „wiszące wole” (ang. Pendulous crop – PC) określane 
jest wole powiększone, bardzo silnie rozszerzone, wiszące 
przed okolicą piersiową (ryc. 1, 2). Przy omacywaniu przez 
skórę tak zmienionego wola jest ono miękkie, wyczuwalne 
jest przelewanie się płynu (stan ten można porównać do 

Ryc. 1. Wiszące wole PC u 8 tygodniowej indyczki (opis w tekście) Ryc. 2. Wiszące wole PC u 13 tygodniowej indyczki (opis w tekście)
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Warto wiedzieć jak istotnym problemem przewodu pokar-
mowego u ptaków jest stan patologiczny wola.
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lację, znacznie wyższy wskaźnik skuteczności zapłod-
nień, zmniejszenie przypadków zamieralności zarodków 
oraz liczby cyst jajnikowych. Dzięki badaniu osoczu krwi 
i oznaczaniu w nim ilości beta-karotenu, japońscy na-
ukowcy udowodnili, iż w grupie zwierząt w której zasto-
sowany był udział beta-karotenu, w porównaniu z grupą 
kontrolną ubogą w ten składnik, stwierdzono wysoką 
koncentrację beta-karotenu w osoczu krwi grupy w któ-
rej podawany był beta-karoten, wykazali iż u tych krów 
rozwinięta jest większość ciałek żółtych oraz prawidłowo 
są zagnieżdżone zarodki. Zaobserwowany wzrost w gru-
pie krów z dodatkiem beta-karotenu wskaźników zacie-
leń, wiąże się ze wzrostem produkcji progesteronu przez 
ciałko żółte. W głównej mierze hormon ten odpowiada za 
implantację i prawidłowy rozwój zarodka w błonie śluzo-
wej macicy.

Poza tym beta-karoten wpływa na powstawanie regular-
ności rui i odpowiedniej długości faz cyklu rozrodczego, 
dzięki czemu działa w sposób efektywny na układ roz-
rodczy niwelując przy tym występowanie cichych rui. 
W badaniach przeprowadzonych na grupie krów przez 
60 do 90 dni po wycieleniu w których beta-karoten był 
podawany w zwiększonych dawkach, stwierdzono, iż w 
120 dniach dały efekty w postaci większej liczby krów ciel-
nych. Zaobserwowano także przy tym, iż przy jego zasto-
sowaniu były mniejsze problemy z zatrzymaniem łożyska, 
zaleganiem poporodowym oraz zapaleniem macicy.

Znaczenie beta-karotenu 
w ˝ywieniu krów mlecznych
W celu osiągnięcia wysokiej produkcji mleka od krów, uzyskanie dobrych wyników w rozrodzie 
i zdrowotności stada niezbędne jest zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem energii, 
białka, poszczególnych frakcji włókna, składników mineralnych i witamin. Lecz coraz częściej 
powinno się zwracać uwagę na wpływ związków bioaktywnych ze względu na ich szerokie 
spektrum działania w fi zjologii zwierząt.

Damian Kleist – WIPASZ S.A.

Niezwykle ważną grupą związków są karotenoidy, wy-
stępujące w chloroplastach, nadając przy tym barwę pę-
dom, liściom, owocom i korzeniom jak znanej każdemu 
marchewce. Najbardziej znaczące z grupy karotenoidów 
to czerwone i pomarańczowe karoteny (α-, β-, γ-karoten, 
likopen) oraz żółtawe lub brunatne ksantofi le (zeaksantyna, 
β-kryptoksantyna). W naturze istnieje około 500 karotenoi-
dów, lecz tylko u części z nich stwierdzono aktywność bio-
logiczną. Związki te mogą bezpośrednio oddziaływać na 
organizm zwierząt, są one bowiem prekursorami witaminy A.

Zwracają uwagę na dietę krów mlecznych i aktywność ka-
rotenoidów, na szczególną rolę zasługuje tu beta-karoten, 
gdyż stanowi 50% udziału wszystkich karotenoidów. Tak 
duże znaczenie tego związku wynika z jego bezpośrednie-
go oddziaływania na organizm zwierząt, oraz z działania 
witaminy A, która z niego powstaje. Beta-karoten zarówno 
w żywieniu przeżuwaczy jak i zwierząt monogastrycznych 
(świnia) może wpływać na poprawę wskaźników rozrodu, 
działać immunostymulująco oraz posiadać właściwości 
antyoksydacyjne, czyli pełnić funkcję ochronną przed dzia-
łaniem wolnych rodników.

Beta-karoten a rozród
Badania przeprowadzone w USA i Niemczech, udowadnia-
ją pozytywny wpływ zastosowania beta-karotenu w diecie 
krów, wskazują na szybszą inwolucję macicy, lepszą owu-

T r z o d a

W Europie powstaje coraz więcej gospodarstw z systemem 
żywienia „na mokro”. W Danii i Szwecji ponad 60% tuczni-
ków oraz loch karmionych jest paszami płynnymi, z kolei 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji system ży-
wienia płynnego funkcjonuje w około 30–40% ferm. 
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W ostatnich latach koszty produkcji trzody chlewnej zarówno w Polsce jak i w Europie stale rosną. 
Jednym z głównych czynników kosztotwórczych jest żywienie. Obecnie w żywieniu trzody chlewnej 
rozróżnia się dwa systemy żywienie: paszami suchymi oraz żywienie „na mokro”. Polska hodowla 
opiera się głównie na systemie żywienia „na sucho”, co przy obecnych kosztach surowców mocno 
wpływa na rentowność produkcji. 

˚ywienie płynne
na co zwróciç uwag´?

Jarosław Dobrowolski, Mateusz Mik, Paweł Łatoszyński – WIPASZ S.A.

W odróżnieniu od żywienia „na sucho”, żywienie płynne 
pozwala wpłynąć na obniżenie kosztów poprzez możli-
wość zastosowania produktów ubocznych przemysłu spo-
żywczego. Ze względu na koszty transportu, najbardziej 
opłacalny jest ten sposób żywienia, wówczas gdy ferma 
zlokalizowana jest blisko źródła paszy: mleczarni, zakładu 
piekarniczego, browaru, zakładu produkującego frytki lub 
chipsy. Powstające surowce w wyniku procesów produk-
cyjnych używane do żywienia trzody mogą mieć różne 
właściwości w zależności od procesu w jakim powstają, 
bardzo ważne jest więc szczegółowe zbadanie ich para-
metrów oraz stabilności składu w kolejnych dostawach na 
fermę. Podstawowymi surowcami używanymi do produk-
cji pasz płynnych w Polsce są: serwatka, kiszone ziarno ku-
kurydzy, pulpa ziemniaczana, odpady piekarnicze, wywary 
gorzelniane oraz młóto browarniane.
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Stany patologiczne wola 
u ptaków grzebiàcych
Sprawnie funkcjonujący przewód pokarmowy, umożliwiający przyswajanie niezbędnych substancji od-
żywczych na potrzeby szybkiej przemiany materii, jest podstawą zdrowotności ptaków, co w warunkach 
chowu wielkotowarowego przekłada się na opłacalność produkcji. Przewód pokarmowy ptaków posia-
da liczne elementy unikalne, niespotykane u innych gromad zwierząt, a jedną z nich jest niewątpliwie 
wole. Struktura ta spotykana jest u większości ptaków i służy do magazynowania i wstępnej obróbki 
pobranego pokarmu. Pomimo licznych stanów patologicznych związanych z tym elementem układu 
pokarmowego ptaków, w literaturze mało uwagi poświęca się tym zagadnieniom. Sytuacja ta jest tym 
bardziej zaskakująca, że przypadki tzw. „wiszącego wola”, które od wielu lat stanowią nieodłączny ele-
ment produkcji drobiarskiej, w ostatnim czasie, coraz częściej wydają się narastać do sytuacji problemo-
wej. Poniższe opracowanie miało na celu zebranie obecnie posiadanej wiedzy na temat patologii wola, 
jak również nakreślenie braków w tym zakresie.

Lek. wet. Marcin Śmiałek, Prof. dr hab. Andrzej Koncicki prof. zw. z Katedry Chorób Ptaków 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Anatomia i fi zjologia wola  

Wole u ptaków grzebiących stanowi cienkościenne uwy-
puklenie tylnej części przełyku, które wypełniane jest treś-
cią pokarmową w momencie kiedy żołądek mięśniowy jest 
pełny. Pokarm znajdujący się w wolu, nie podlega trawie-
niu a jedynie nawilżeniu. W momencie opróżniania żołądka 
treść wola zostaje przesunięta do dalszych odcinków prze-
wodu pokarmowego dzięki skurczom mięśniówki jego 
ściany. Na ścianę wola składają się trzy warstwy mięśni, któ-
re spowite są utkaniem tkanki łącznej. Wole przytwierdzo-
ne jest do otaczających tkanek dwoma mięśniami, które 
penetrując w głąb skóry stabilizują jego położenie, jak rów-
nież biorą udział w jego opróżnianiu. Skurcze mięśniówki 
wola kontrolowane są przez nerw błędny (1). 

Funkcję jaką pełni wole u drobiu można określić jako ma-
gazyn paszy, który pomaga „przetrwać” okres nocy ptakom, 
które wówczas nie pobierają pokarmu z otoczenia i dzięki 
temu zapewnia ono przedłużone dostarczanie treści po-
karmowej do dalszych odcinków przewodu pokarmowe-

go. W związku z powyższym, można zaobserwować dobo-
we różnice w stopniu wypełniania jego światła treścią 
pokarmową. W porównaniu z godzinami porannymi, pro-
porcjonalnie więcej paszy gromadzone jest w wolu w go-
dzinach popołudniowych i wieczornych. Zależność ta wy-
nika z udokumentowanego, zwiększonego poboru paszy 
w godzinach popołudniowych u ptactwa domowego. Jak 
się jednak okazuje stopień wypełnienia wola nie wpływa 
na stopień pobierania paszy, czy też uczucie sytości, co wy-
nika z silnego zróżnicowania poziomu jego wypełnienia 
u ptaków, niezależnego od dostępności paszy (2). Za regula-
cję pobierania paszy przez ptaki odpowiadają z kolei, m.in.: 
postać fi zyczna paszy, pobudzenie chemoreceptorów wraż-
liwych na stężenie glukozy, aminokwasów i lipidów oraz me-
chanoreceptorów w różnych odcinkach przewodu pokar-
mowego (np. stopień rozciągnięcia żołądka mięśniowego), 
zawartość białka i energii w dawce żywieniowej, temperatu-
ra otoczenia, dostęp do wody oraz sprawne funkcjonowanie 
układów nerwowego i hormonalnego (3, 4).
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Wipasz jest nasz! Dołàcz i TY!
Nasza nowa odsłona strony internetowej www.wipasz.pl 
poszerzyła się o dodatkową funkcjonalność jaką jest 
bezpłatny newsletter. Zachęcamy każdego z Państwa do 
wpisania swojego adresu e-mail, na który będą Państwo 
otrzymywać newsletter WIPASZ.

Newsletter, jak kiedyś SMS, jest narzędziem, który w dzisiej-
szych czasach skutecznie pomaga w komunikacji z Klienta-
mi. Przekonajcie się Państwo jakie to proste i wygodne. 
Najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności, 
nowości, promocje, interesujące oferty i ciekawostki, dotrą 
do Państwa wprost na podany adres mailowy. 

Dołączcie do grona naszych sympatyków już dziś!

z@pisz się TU
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Dnia 28 lutego 2013 odbyło się II Forum Branży Mięsnej. 
Głównym tematem spotkania były możliwości eksportowe 
polskich produktów mięsnych jak również analiza szans i za-
grożeń na nowych rynkach zbytu. Omawiano skuteczność 

Nasz Kurczak 
na II Forum Bran˝y Mi´snej

programów promocyjnych oraz dostępne dla przedsiębior-
ców instrumenty wsparcia. W przerwie uczestnicy Forum 
mieli okazję wymienić poglądy na dyskutowane tematy 
oraz… spróbować dań z piersi kurczaka Nasz Kurczak.

Poznaj Dobrà ˝ywnoÊç 
z Naszym Kurczakiem
Program Poznaj Dobrą Żywność powstał aby pomóc kon-
sumentom w wyborze artykułów rolno-spożywczych o wy-
sokiej jakości. Wyróżnienie przyznawane jest przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i umożliwia producentowi wyróż-
nionych produktów udział w programach promocyjnych 
w kraju i za granicą. W grudniu 2012 Wipasz S.A. uzyskał 
certyfi kat na 3 pakowane hermetycznie produkty Nasz 
Kurczak:

• fi let z piersi kurczaka MAP klasa A
• mięso z uda kurczaka MAP klasa A
• kurczak brojler vacum

W I kwartale 2013 roku dzięki oznaczeniu godłem Poznaj 
Dobrą Żywność Wipasz S.A. przedstawił swoją ofertę na 
stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na targach 
spożywczych:

Grüne Woche 
w Berlinie 

Food Fair 
w Kopenhadze 

IFE 
w Londynie 
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A k t u a l n o ś c i

Okres przedświąteczny to czas kiedy poszukujemy na Wiel-
kanoc czegoś wyjątkowego. Aby ułatwić konsumentom 
wybór, Wipasz S.A. zorganizował w marcu 2013 animacje 
w sieci Auchan, podczas których przeszkoleni z wiedzy 
o marce Nasz Kurczak animatorzy informowali o zaletach 
produktów.

Animatorzy skupiali się na uświadomieniu osobom doko-
nującym zakupów  zalet hermetycznie pakowanego mięsa 
z kurczaka oraz wskazywali na wyróżniające markę Nasz 
Kurczak certyfi katy jakościowe. Dopełnieniem informacji 
były ulotki z przepisami na tuszkę z kurczaka. Akcja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem nabywców, więc już planuje-
my kolejne wydarzenia.

Animacje marki Nasz Kurczak 
w sieci Auchan

Jako fi rma, która jest otwarta na innowacje i potrze-
by rynku wraz z początkiem nowego roku Wipasz 
rozpoczął produkcję pasz dla ślimaków. Receptury 
pasz powstały przy współpracy ze specjalistami, w 
oparciu o światową wiedzę w tej dziedzinie oraz 
przy wsparciu hodowcy ślimaków z 15-letnim do-
świadczeniem. Po kilku miesiącach analiz i prób 
związanych z ustaleniem optymalnego dla zdrowe-
go rozwoju i szybkiego wzrostu ślimaków składu 
pasz, udało nam się osiągnąć cel. Pasza jest idealnie 
zbilansowana dla potrzeb ślimaków pod każdym 
względem.

Nowa linia produktów
Pasza dla Êlimaków

A k t u a l n o ś c i



Pasze objętościowe 
w gospodarstwie mlecznym

Pasze objętościowe są paszami przeznaczonymi dla zwie-
rząt o wielokomorowej budowie żołądka, zatem przeżuwa-
jących. W żywieniu przeżuwaczy w tym krów, zależnie od 
kierunku użytkowania i systemu chowu, a także wydajno-
ści, pasze objętościowe stanowią od 60–90% wszystkich 
pasz, stąd odgrywają niezwykle istotną rolę.
 

Rośliny pastewne (kukurydza) i pasze objętościowe (kiszon-
ki, sianokiszonki) są źródłem energii i białka pokarmowe-
go, które pod wpływem działania enzymów i mikroorga-
nizmów są trawione i wchłaniane w jelicie cienkim. Pasze 
objętościowe pełnią funkcję wypełniacza przewodu po-
karmowego zaspokajającego głód fi zyczny, umożliwiają 
przeżuwanie, odpowiadają za właściwą perystaltykę i pa-
saż treści pokarmowych. Procesy zachodzące w żwaczu 
zależą od wielu czynników endogennych, związanych z or-
ganizmem zwierzęcia, ale w większym stopniu związanych 
z technologią produkcji pasz objętościowych, ich konser-
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Produkcja sianokiszonki 
inwestycjà na cały rok
 Każdy z nas marzy, kiedy nastanie prawdziwa wiosna i wokół ziemia się zazieleni - to właśnie teraz 
przychodzi czas na refl eksje i zastanowienie się, czy nawet zaplanowanie zmian w pozyskiwaniu 
i przygotowywaniu bazy paszowej w gospodarstwie. Warto przejrzeć analizy kiszonek i na ich 
podstawie określić dalsze działania na użytkach i gruntach, aby jak najlepiej wykorzystać 
to, co daje natura. Dlatego też, zagłębiłam się w przedstawionej problematyce i przedstawię 
najważniejsze, kluczowe sprawy.

Paulina Pilipiuk – WIPASZ S.A.

Produkcja pasz objętościowych i jej wpływ 
na efektywność produkcji mleka

Postęp w zakresie hodowli, żywienia i utrzymania krów 
oraz zarządzania gospodarstwem mlecznym przyczynił się 
do istotnego wzrostu produkcji mleka. 

Wysoka wydajność sprzyja opłacalności jego produkcji, 
jednak wraz ze wzrostem wymaga jeszcze lepszej jakości 
pasz, większych ich ilości oraz większej precyzyjności ży-
wienia . Wysokowydajne krowy są bardziej narażone na 
zaburzenia i choroby metaboliczne. Hodowca, który sta-
wia na wysoką wydajność mleczną swoich mlecznic musi 
uwzględniać profi laktykę, założenia genetyczne i efektyw-
ne wykorzystanie pasz.

Żywienie jest najważniejszym czynnikiem środowiska ho-
dowlanego oddziałującym na wydajność, płodność, jakość 
mleka i mięsa, zdrowie oraz długość życia i użytkowania zwie-
rząt. Skoro więc warunkuje jakość i ilość produkcji to i opłacal-
ność. Należy więc poświęcać szczególną uwagę organizacji 
bazy paszowej, normowaniu żywienia i dawkowaniu pasz.

6 MAGAZYN HODOWCY nr 1/2013
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•  Zawartość suchej masy (opt. 30–40%), która zależna jest 
od pogody

•  Bakterie fermentacji mlekowej
•  Najkorzystniejszy termin zbioru tj. kłoszenie traw, pączko-

wanie r. motylkowych, woskowo-szklista dojrzałość ziaren 
kukurydzy

•  Stopień pocięcia rośliny, właściwa izolacja od dostępu po-
wietrza (ubicie, obciążenie)

•  Czas pracy.

Dlatego też technologia produkcji pasz konserwowanych 
powinna być doskonalona w stosunku do rozwoju gene-
tycznych możliwości produkcyjnych krów. Przygotowując ki-
szonkę należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dojrzałość 
kiszonkową roślin, czas i warunki więdnięcia, zastosowanie do-
datków kiszonkarskich, napełnienie i przykrycie silosu. 

W ocenie pozyskiwania pasz najczęściej wykorzystuje się 
wielkość i jakość plonów, a rzadziej przeprowadza analizę 
nakładów i kosztów, oraz efektywności produkcji.

Rodzaje kosztów występujące 
podczas wytworzenia pasz objętościowych:

Koszty bezpośrednie:
• Koszt zakupu nasion
• Koszt zakupu nawozów
• Koszt środków ochrony roślin

Koszty ogólnogospodarcze:
• Koszty energii (paliwo i elektryczność)
• Koszt utrzymania maszyn i budynków
• Podatki
• Inne koszty ogólnogospodarcze (opłaty, woda, ubezpieczenia)

Amortyzację:
•  Wyraża zużycie fi zyczne i ekonomiczne środków trwałych. 

Koszt czynników zewnętrznych:
• Koszt czynszów dzierżawnych
• Koszt pracy najemnej

Koszt czynników własnych:
• Oszacowany koszt pracy członków rodziny

Obserwacje terenowe
Często podczas pobierania próbek pasz objętościowych 
słyszę od hodowców stwierdzenie: „sianokiszonki niech 
Pani nie pobiera, nie ma sensu ta analiza, belki różne, po-
mieszane, zdarza się że krowy w ogóle nie chcą ich jeść, 
wtedy oddaję dla jałówek”. Z doświadczeń wiemy, że naj-

wowaniem, przechowywaniem i przyrządzaniem. Dobra 
koncentracja energii i białka w 1kg. s.m. paszy są wysoce 
istotne, zatem istnieje potrzeba stałego unowocześniania 
produkcji pasz objętościowych, co jednak będzie wiąza-
ło się z kosztami. Podstawą żywienia krów mlecznych są 
pasze objętościowe: zielonki, kiszonki, siano. Im więcej 
mleka krowa wyprodukuje z pasz objętościowych tym jest 
zdrowsza, a jej wydajność stosunkowo większa, ponieważ 
wzrasta jej zdolność do spożycia większej ilości paszy treś-
ciwej. Spośród pasz objętościowych najważniejsze znacze-
nie ma: kiszonka z kukurydzy oraz kiszonka z traw i siano, 
dlatego też potrzebna jest kalkulacja kosztów produkcji 
takich pasz w gospodarstwie rolnym.

Koszty związane 
z produkcją pasz objętościowych

Wzrost skali produkcji i wydajności jednostkowej skutkuje 
jednak wzrostem kosztów produkcji mleka. Poprawa sytu-
acji dochodowej gospodarstw nastawionych na produkcję 
mleka będzie głównie zależała od możliwości obniżenia 
jednostkowych kosztów produkcji pasz objętościowych, 
gdyż to one charakteryzują się największą zmiennością. 
Według Krzyżewskiego hodowcy, zwłaszcza początkują-
cy, powinni zacząć produkcję mleka nie od wyboru krów 
o najwyższym potencjale genetycznym do produkcji mle-
ka, lecz od zorganizowania bazy paszowej dostosowanej 
do wymagań pokarmowych krów o określonym poten-
cjale produkcji. Podczas produkcji pasz objętościowych 
szczególnie kosztowna jest produkcja kiszonek z kukury-
dzy, która wymaga zakupu nasion, środków ochrony roślin, 
nawozów, na których cenę rolnik nie ma żadnego wpły-
wu. Według badań Harasima, w strukturze kosztów bez-
pośrednich i nakładów energetycznych ponoszonych na 
produkcje pasz objętościowych pozyskiwanych z trwałych 
użytków zielonych i mieszanek pastewnych uprawianych 
na gruntach ornych – dominowały nawozy mineralne, 
a w przypadku kukurydzy – paliwo.

Przy obserwowanym od 2009 roku wzroście cen paliw, któ-
ry potęguje wzrost kosztów produkcji pasz – należy jak naj-
lepiej wykorzystać posiadane pastwiska, aby w najprostszy 
sposób obniżyć koszty produkcji mleka .

Konserwacja pasz przez ich kiszenie polega na stworzeniu 
w silosie (czy pryzmie) oraz belach owiniętych folią, opty-
malnych warunków dla bakterii kwasu mlekowego, które 
w wyniku fermentacji łatwo rozpuszczalnych cukrów obni-
żają pH masy zakiszanej do ok. 4.

Czynnikami, które mają znaczenie w procesach zakiszania są:
•  Zawartość cukrów 



bardziej kosztowna jest produkcja sianokiszonek w belach, 
należy więc przemyśleć co bardziej, z ekonomicznego 
punktu widzenia opłaca się hodowcom?

Czy inwestycja w przesiewanie łąk, pastwisk?

Czy inwestycja w tworzenie nowych użytków zielonych?

Czy inwestycja w zakup dodatków poekstrakcyjnych, któ-
rych cena ciągle ulega wahaniom?

Jeżeli pierwsze z wymienionych propozycji nie mogą być pod-
jęte, wówczas pozostaje nam doradcom zaproponować lub 
przypomnieć hodowcom, o różnych poziomach białkowych 
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naszych pasz; dla przykładu linia Wimilk Komplet dysponuje 6 
poziomami białkowymi. Jednak, utarte jest wśród hodowców 
stwierdzenie, że najlepsze są 18%, niektórzy tylko decydują 
się na 20%, a przecież w ofercie proponujemy 22%, 24%, 26%. 
Różnice cenowe pomiędzy poziomami względem tony nie są 
duże i warto jest zwrócić na to uwagę naszym hodowcom.
 
W ofercie produktów dla bydła dysponujemy również gamą 
koncentratów białkowych, jednak według hodowców, któ-
rzy twierdzą, że „pasza treściwa powinna wystarczyć” musi-
my przypominać, że wahania poziomu mocznika w mleku, 
czy wydajności są przyczyną niestabilności sianokiszonek, 
którymi dysponują, więc warto jest zabezpieczyć ewentu-
alny niedobór dodatkiem koncentratu.

Tabela 1. Średnia wartość pokarmowa dobrych kiszonek [Szarka 2010] 
(*) koszenie w stadium dojrzałości woskowo- szklistej; (**) koszenie w początkowej fazie kłoszenia

Parametr Jednostka Kiszonka* z kukurydzy Kiszonka** z traw

SUCHA MASA % 28–35 30–40
BIAŁKO OGÓLNE % w s.m <9 14–18
WŁÓKNO SUROWE % w s.m 17–20 23–27
SKROBIA % w s.m >30 –
ENERGIA NETTO JPM/kg s.m 0,90 0,80
WAPŃ % w s.m 0,25 0,50
FOSFOR % w s.m 0,25 0,30
SÓD % w s.m 0,03 0,15
MAGNEZ % w s.m 0,15 0,20
POTAS % w s.m 1,20 2,50
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Jakość a zarazem zasobność energetyczna kiszonki z kuku-
rydzy zależy od warunków fermentacji i przechowywania, 
ale w głównej mierze najważniejszą rolę odgrywają warun-
ki atmosferyczne, w których rośnie i dojrzewa kukurydza.

Ubiegły „sezon kukurydziany 2012” na terenie Lubelszczy-
zny nie sprzyjał plantatorom kukurydzy na kiszonkę; susza 
sprawiła, że komórki zawiązek kolbowych zamarły lub nie 
wykształciły odpowiedniej ilości ziarniaków. Według opinii 
niektórych hodowców: „w tym roku kolby były niewykształ-
cone, a ziarniaki zajmowały ½ ich wielkości”. Wielu hodow-
ców potwierdza, że tegoroczne kiszonki będą słabsze od 
tych z roku ubiegłego. 

Z obserwacji przeprowadzonych analiz kiszonek wynika 
(co pokazuje tabela nr.2 ), że średni poziom skrobi kształtuje 

się w granicach 25,93%, co wskazuje na słaby wynik mocy 
energetycznej kiszonej masy i może skutkować spadkiem 
% białka w mleku lub niedoborami energii w dawce. A więc 
Drogi Hodowco, pamiętaj o Korektorze energetycznym. 

Polscy hodowcy bydła mlecznego dysponują różną wiel-
kością użytkowanych hektarów, dysproporcje są ogrom-
ne, od kilku do kilkuset hektarów. W każdym przypadku 
jednym z czynników powodzenia w produkcji mleka jest 
dobra jakość pasz objętościowych, zarówno kiszonek i sia-
nokiszonek. 

Paulina Pilipiuk
Doradca ds. Żywienia Bydła

WIPASZ S.A.
Piśmiennictwo dostępne u autora

Nr.kiszonki Sucha masa Białko Włókno surowe Popiół surowy Skrobia pH

1 34,54 5,19 21,91 3,55 27,82 4,29
2 31,9 4,91 22,89 2,77 27,45 3,42
3 27,92 5,19 23,36 4,42 22,20 3,37
4 32,47 3,99 23,14 3,37 21,69 3,33
5 31,80 9,60 22,10 4,42 26,48 3,95
6 32,30 7,31 22,92 2,88 31,47 3,44
7 33,74 6,04 23,91 2,98 26,07 4,09
8 22,70 10,76 26,06 5,32 16,00 3,51
9 35,40 7,49 23,25 2,79 24,79 4,50
10 30,30 6,10 21,37 3,98 37,17 4,01
11 33,63 8,12 23,60 4,04 25,01 3,82
12 30,51 7,79 19,77 3,84 32,83 3,78
13 32,55 7,96 24,40 4,56 14,32 3,84
14 28,80 9,47 24,20 3,19 20,10 3,59
15 39,45 6,84 17,36 3,11 35,55 3,70

Tabela 2. Wyniki analiz kiszonek kukurydzy. Analizy przeprowadzono w Laboratorium Centralnym Wipaszu. Opracowanie własne.
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lację, znacznie wyższy wskaźnik skuteczności zapłod-
nień, zmniejszenie przypadków zamieralności zarodków 
oraz liczby cyst jajnikowych. Dzięki badaniu osoczu krwi 
i oznaczaniu w nim ilości beta-karotenu, japońscy na-
ukowcy udowodnili, iż w grupie zwierząt w której zasto-
sowany był udział beta-karotenu, w porównaniu z grupą 
kontrolną ubogą w ten składnik, stwierdzono wysoką 
koncentrację beta-karotenu w osoczu krwi grupy w któ-
rej podawany był beta-karoten, wykazali iż u tych krów 
rozwinięta jest większość ciałek żółtych oraz prawidłowo 
są zagnieżdżone zarodki. Zaobserwowany wzrost w gru-
pie krów z dodatkiem beta-karotenu wskaźników zacie-
leń, wiąże się ze wzrostem produkcji progesteronu przez 
ciałko żółte. W głównej mierze hormon ten odpowiada za 
implantację i prawidłowy rozwój zarodka w błonie śluzo-
wej macicy.

Poza tym beta-karoten wpływa na powstawanie regular-
ności rui i odpowiedniej długości faz cyklu rozrodczego, 
dzięki czemu działa w sposób efektywny na układ roz-
rodczy niwelując przy tym występowanie cichych rui. 
W badaniach przeprowadzonych na grupie krów przez 
60 do 90 dni po wycieleniu w których beta-karoten był 
podawany w zwiększonych dawkach, stwierdzono, iż w 
120 dniach dały efekty w postaci większej liczby krów ciel-
nych. Zaobserwowano także przy tym, iż przy jego zasto-
sowaniu były mniejsze problemy z zatrzymaniem łożyska, 
zaleganiem poporodowym oraz zapaleniem macicy.

Znaczenie beta-karotenu 
w ˝ywieniu krów mlecznych
W celu osiągnięcia wysokiej produkcji mleka od krów, uzyskanie dobrych wyników w rozrodzie 
i zdrowotności stada niezbędne jest zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem energii, 
białka, poszczególnych frakcji włókna, składników mineralnych i witamin. Lecz coraz częściej 
powinno się zwracać uwagę na wpływ związków bioaktywnych ze względu na ich szerokie 
spektrum działania w fi zjologii zwierząt.

Damian Kleist – WIPASZ S.A.

Niezwykle ważną grupą związków są karotenoidy, wy-
stępujące w chloroplastach, nadając przy tym barwę pę-
dom, liściom, owocom i korzeniom jak znanej każdemu 
marchewce. Najbardziej znaczące z grupy karotenoidów 
to czerwone i pomarańczowe karoteny (α-, β-, γ-karoten, 
likopen) oraz żółtawe lub brunatne ksantofi le (zeaksantyna, 
β-kryptoksantyna). W naturze istnieje około 500 karotenoi-
dów, lecz tylko u części z nich stwierdzono aktywność bio-
logiczną. Związki te mogą bezpośrednio oddziaływać na 
organizm zwierząt, są one bowiem prekursorami witaminy A.

Zwracają uwagę na dietę krów mlecznych i aktywność ka-
rotenoidów, na szczególną rolę zasługuje tu beta-karoten, 
gdyż stanowi 50% udziału wszystkich karotenoidów. Tak 
duże znaczenie tego związku wynika z jego bezpośrednie-
go oddziaływania na organizm zwierząt, oraz z działania 
witaminy A, która z niego powstaje. Beta-karoten zarówno 
w żywieniu przeżuwaczy jak i zwierząt monogastrycznych 
(świnia) może wpływać na poprawę wskaźników rozrodu, 
działać immunostymulująco oraz posiadać właściwości 
antyoksydacyjne, czyli pełnić funkcję ochronną przed dzia-
łaniem wolnych rodników.

Beta-karoten a rozród
Badania przeprowadzone w USA i Niemczech, udowadnia-
ją pozytywny wpływ zastosowania beta-karotenu w diecie 
krów, wskazują na szybszą inwolucję macicy, lepszą owu-
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Beta-karoten i jego wpływ 
na działanie immunostymulujące

Kolejną udowodnioną funkcją beta-karotenu jest stymulo-
wanie układu odpornościowego organizmu. Mechanizm 
w jaki sposób działa beta-karoten na układ odpornościo-

wy, wiąże się przede wszystkim z większą produkcją lim-
focytów, monocytów oraz komórek NK (celem ataku ko-
mórek NK są głownie komórki nowotworowe oraz komórki 
zainfekowane wirusami) odpowiedzialnych za bezpośred-
nią aktywność immunologiczną. Występowanie beta-karo-
tenu wpływa na polepszenie komunikacji międzykomór-
kowej, co wpływa na skuteczność obrony w przypadku 
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Innowacja 
w żywieniu 

krów mlecznych

mikrokapsułkowane witaminy 
w mieszankach dla krów mlecznych

chorób i infekcji. Zastosowanie beta-karotenu w okre-
sie zasuszenia u krów wpływa na wyższą zdolność 
fagocytarną neutrofi li (komórek odpowiedzialnych za 
„zabijanie intruzów”) oraz produkcję przez nie peroksydazy 
podczas wycielenia. Enzym peroksydaza rozkłada nadtle-
nek wodoru, wchodzi w skład systemu odpornościowego, 
zabezpieczając komórkę przed szkodliwym działaniem 
nadtlenku wodoru, jeden z tych systemów funkcjonuje 
w erytrocytach. Także w wielu badaniach stwierdzono po-
zytywny wpływ beta-karotenu na poziom komórek 
somatycznych w mleku. Przez wprowadzenie do dawki 
dla krów beta-karotenu w ilości 300 lub 600mg, zaobser-
wowano zwiększoną odporność gruczołu mlekowego na 
stany zapalne wymienia. Choć w niektórych badaniach po 
podaniu beta-karotenu nie stwierdzono jego wzrostu we 
krwi, to zawsze wzrasta przy tym zawartość witaminy A 
i dzięki temu ilość przypadków występowania mastitis 
w poszczególnych grupach zwierząt uległa zmniejszeniu.

Beta-karoten a działania oksydacyjne
Wysoka produkcja wiąże się zawsze z podwyższonym me-
tabolizmem zwierząt. Neuralgicznym okresem w żywieniu 
krów mlecznych jest okres okołoporodowy, w którym na-
stępuje nasilenie procesów anabolicznych i katabolicznych, 
w skutek czego może nastąpić osłabienie organizmu oraz 
jego odporności i nastąpić wzrost wolnych rodników, które 
mają szkodliwe działanie na organizm. Mogą one bowiem 
uszkadzać i modyfi kować struktury białek, aminokwasów, 
DNA czy tłuszczy. Do obrony przed tymi związkami orga-
nizm wykorzystuje tak zwane antyoksydanty. Najbardziej 
znanymi antyoksydantami są witamina E i C oraz witamina 
A, i jej prekursory jak karotenoidy, ale także miedź, man-
gan, czy także selen. Należy także pamiętać, iż podawane 
zwierzętom antyoksydanty w postaci paszy przechodzą 
do produktów wytwarzanych przez zwierzę jak mięso czy 
mleko, podnosząc przy tym ich wartość odżywczą dla 
człowieka. Beta-karoten potocznie uznawany jest za naj-
bardziej efektywny i wydajny „system usuwający” wolne 
rodniki. Krowy otrzymujące beta-karoten chroni się przed 
występowaniem stresu oksydacyjnego, które dzięki temu 
cechuje większa wydajność mleczna i lepsza zdrowotność, 
są one bowiem także bardziej odporne w okresie okołopo-
rodowym. Także dzięki nowościom naukowym jak badanie 
In-vitro stwierdzono pozytywny wpływ beta-karotenu na 
mikrofl orę żwacza, czego efektem jest lepsza strawność 
włókna. Lepsza strawność włókna warunkuje wyższy po-
ziom tłuszczu w mleku, chroniąc krowę przez kwasicą i jej 
następstwami jak ochwat, powodując przy tym wzrost 
produkcji mleka o lepszych parametrach tłuszczu i białka.

Damian Kleist
Doradca ds. Żywienia Bydła

WIPASZ S.A.
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W Europie powstaje coraz więcej gospodarstw z systemem 
żywienia „na mokro”. W Danii i Szwecji ponad 60% tuczni-
ków oraz loch karmionych jest paszami płynnymi, z kolei 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji system ży-
wienia płynnego funkcjonuje w około 30–40% ferm. 
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W ostatnich latach koszty produkcji trzody chlewnej zarówno w Polsce jak i w Europie stale rosną. 
Jednym z głównych czynników kosztotwórczych jest żywienie. Obecnie w żywieniu trzody chlewnej 
rozróżnia się dwa systemy żywienie: paszami suchymi oraz żywienie „na mokro”. Polska hodowla 
opiera się głównie na systemie żywienia „na sucho”, co przy obecnych kosztach surowców mocno 
wpływa na rentowność produkcji. 

˚ywienie płynne
na co zwróciç uwag´?

Jarosław Dobrowolski, Mateusz Mik, Paweł Łatoszyński – WIPASZ S.A.

W odróżnieniu od żywienia „na sucho”, żywienie płynne 
pozwala wpłynąć na obniżenie kosztów poprzez możli-
wość zastosowania produktów ubocznych przemysłu spo-
żywczego. Ze względu na koszty transportu, najbardziej 
opłacalny jest ten sposób żywienia, wówczas gdy ferma 
zlokalizowana jest blisko źródła paszy: mleczarni, zakładu 
piekarniczego, browaru, zakładu produkującego frytki lub 
chipsy. Powstające surowce w wyniku procesów produk-
cyjnych używane do żywienia trzody mogą mieć różne 
właściwości w zależności od procesu w jakim powstają, 
bardzo ważne jest więc szczegółowe zbadanie ich para-
metrów oraz stabilności składu w kolejnych dostawach na 
fermę. Podstawowymi surowcami używanymi do produk-
cji pasz płynnych w Polsce są: serwatka, kiszone ziarno ku-
kurydzy, pulpa ziemniaczana, odpady piekarnicze, wywary 
gorzelniane oraz młóto browarniane.
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kurydzy ma wysoką zawartość skrobi co powoduje, że jest 
surowcem wnoszącym do paszy dużo energii. Dodatkowo 
charakteryzuje się dużą smakowitością. Prawidłowo prze-
chowywane ziarno kukurydzy jest produktem stabilnym 
co jest bardzo ważne w żywieniu płynnym. 

Pulpa ziemniaczana jest to odpad po produkcji skrobi 
ziemniaczanej. Mokra pulpa ziemniaczana stanowi miesza-
ninę skórki i miazgi komórkowej. Zawiera włókno surowe, 
resztki skrobi i związków mineralnych. Jest produktem czę-
sto stosowanym w żywieniu na mokro aczkolwiek należy 
zwrócić szczególną uwagę na sposób jej przechowywania, 
ponieważ ze względu na wysoką wilgotność (87%) oraz 
bogaty skład chemiczny – zawiera skrobię (4,8%), błonnik 
roślinny (4,9%) oraz białko (0,5%) jest produktem nietrwa-
łym, podatna na zakażenia drobnoustrojami gnilnymi.

Wywar gorzelniany. Wywar gorzelniany jest produktem 
ubocznym powstającym przy wytwarzaniu alkoholu etylo-
wego (etanolu), a więc jego ilość zależy od skali produkcji 
spirytusu. Alkohol etylowy spożywczy i techniczny wytwa-
rzany jest z ziemniaków, buraków, pszenicy, kukurydzy lub 
żyta. Białko w suszonym wywarze gorzelnianym posiada 
charakterystykę oraz profi l aminokwasowy zbliżony do 
białka drożdży. Ma bardzo korzystny skład aminokwasów, 
ponieważ jest bogaty w lizynę, która ogranicza przyswaja-
nie białka z paszy w żywieniu trzody chlewnej. Przy stoso-
waniu płynnego wywaru gorzelnianego ważnym elemen-
tem jest sposób jego przechowywania. Zbiornik powinien 
być zabezpieczony przed zamarznięciem. 

Serwatka powstaje przy przetwórstwie mleka, mleczarnie 
muszą ją utylizować, więc chętnie zostaje odsprzedawana 
rolnikom w cenie około 0,02–0,025 zł/l plus koszty trans-
portu na fermę. Serwatka jest paszą o wysokiej zawartości 
wody (ok. 94%)  i w związku z tym małej zawartości składni-
ków pokarmowych. Zależnie od technologii produkcji sera 
otrzymuje się serwatkę podpuszczkową lub twarogową. 
Serwatki te różnią się między sobą składem chemicznym. 
W serwatce twarogowej występuje mniejsza zawartość 
laktozy oraz tłuszczu, co powoduje, że jej wartość energe-
tyczna jest niższa, wyższa jest natomiast zawartość białka i 
składników mineralnych. Białko serwatki charakteryzuje się 
dobrym składem aminokwasowym. W serwatce występu-
ją również witaminy B12, rybofl awina, kwas pantotenowy. 
Zawartość składników pokarmowych w serwatce zależy 
od składu mleka i metody jego przetwarzania. W zależno-
ści od technologii przerobu do serwatki przechodzi od 50 
do 60% składników suchej masy mleka. Serwatka zawiera 
ok. 20% białek mleka, większość laktozy, składników mine-
ralnych i witamin rozpuszczalnych w wodzie obecnych w 
mleku. Rozróżnia się serwatkę podpuszczkową (słodką, pH 
6,2–6,5) otrzymywaną podczas produkcji sera z wykorzy-
staniem enzymu podpuszczki i serwatkę kwasową (pH<5), 
którą pozyskuje się przez ścinanie mleka ukwaszoną ser-
watką lub kwasami mineralnymi. 

Kolejnym bardzo ważnym surowcem do żywienia płyn-
nego w Polsce jest kiszone ziarno kukurydzy. Wysokie 
koszty suszenia powodują, że kiszenie jest konkurencyjnym 
sposobem przechowywania kukurydzy. Kiszone ziarno ku-
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Odpady piekarnicze. Jest to surowiec dość często wy-
korzystywany w żywieniu płynnym. Pozyskanie takich od-
padów jest proste jeśli w sąsiedztwie mamy duże aglome-
racje miejskie, bądź kilka piekarni, cukierni lub też fabryki 
ciastek, wafl i itp.

Odpady te należy pamiętać – są cennym źródłem energii. 
Ich udział nie powinien być zbyt wysoki. Ważne jest aby 
stosować powtarzalne odpady, czyli jeśli dodajemy chleb 
to pozostawać przy tym. Często oprócz chleba, przy okazji 
świąt często dokładane są ciasta, pączki itd. Jeśli zmienia-
my skład takiego surowca pamiętajmy o uwzględnieniu 
tego w recepturach. Należy zwrócić uwagę na jakość tych 
odpadów tzn. żeby nie były długo składowane i żeby nie 
były zapleśniałe co często się zdarza. 

W żywieniu na mokro należy zwrócić szczególną uwagę 
na zawartość suchej masy w paszy. Ze względów żywie-
niowych podawanie pasz na mokro, w których zawartość 
suchej masy wynosi 25%, zapewnia jednoczesne dostar-
czenie odpowiedniej ilości składników pokarmowych i wody 
we właściwych proporcjach. W przypadku mniejszej za-
wartości suchej masy świnie muszą pobrać większą ilość 
paszy, aby osiągnąć maksymalny wynik produkcyjny, co ze 
względów fi zjologicznych jest ograniczone. 

Patrząc od strony technologicznej zawartość suchej masy 
w paszach płynnych na poziomie 25% jest również opty-
malna. Duże znaczenie w żywieniu na mokro ma homo-
genność płynnych dawek, która może mieć wpływ na 
zróżnicowanie wyników produkcyjnych. Zastosowanie 

produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego 
charakteryzujących się zwiększoną lepkością w dużym 
stopniu rozwiązuje ten problem.
Prawidłowe bilansowanie dawek płynnych jest możliwe 
tylko wtedy, gdy znamy wartość pokarmową stosowanych 
surowców. Należy zwrócić uwagę na dużą zmienność za-
wartości suchej masy i składników pokarmowych w pro-
duktach ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Klu-
czem do sukcesu jest częste badanie zarówno surowców 
stosowanych w żywieniu jak i analiza gotowej paszy. 

Podsumowując należy stwierdzić, że żywienie na mokro 
jest jedną z metod żywienia świń, z którą wiążą się duże ko-
rzyści jak i pewne zagrożenia. Podstawową zaletą żywienia 
paszami płynnymi jest możliwość obniżenia kosztów żywie-
nia. Ograniczeniem jest jednak koszt instalacji, dostępność 
tanich i dobrej jakości produktów ubocznych przemysłu 
rolno-spożywczego oraz większy stopień trudności bilan-
sowania żywienia w stosunku do żywienia na sucho. 

Jarosław Dobrowolski
Regionalny Kierownik Sprzedaży 

WIPASZ S.A.

Mateusz Mik
Doradca ds. Żywienia Trzody 

WIPASZ S.A.

Paweł Łatoszyński
Regionalny Kierownik Sprzedaży

WIPASZ S.A.
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Kierownikiem „Gabinetu Weterynaryjnego przy Wipasz” 
jest Monika Czarnecka – specjalista chorób trzody i bydła, 
a w grupie lekarzy zajmujących się wyłącznie trzodą chlew-
ną pracują: Aleksandra Śmiałek, Magdalena Szczygłowska, 
Barbara Woźnica, Agata Sienkiewicz, Bartłomiej Stefański, 
Mariusz Martyniuk. Łącznie skład grupy „trzodowej” to 7 le-
karzy weterynarii pracujących na co dzień w terenie. 

Ponieważ od kilku lat zmniejsza się liczba hodowców trzo-
dy i systematycznie spada pogłowie, podjęliśmy decyzję 
o uruchomieniu kilku programów tuczu. W wyniku tych 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i ciągłych zmianach przepisów, mających na celu dostosowanie 
naszego prawa do wymogów Unijnych, postanowiliśmy założyć własny Gabinet Weterynaryjny. 
Początkowo zatrudnieni w nim lekarze mieli dbać o to żeby Wipasz produkował pasze zgodnie 
z aktualnymi rozporządzeniami, jednakże z biegiem czasu pracujący w nim lekarze zaczęli również 
obsługiwać hodowców trzody współpracujących z Wipaszem. 

Ile na weterynari´? 
Czyli koszty leczenia w tuczach, w praktyce

Lek. wet. Monika Czarnecka, lek. wet. Bartłomiej Stefański – WPASZ S.A.

działań aktualnie mamy nastawionych ponad 40 tys. szt. 
warchlaka, którego obsługujemy żywieniowo i weteryna-
ryjnie. 

Mając pełny nadzór nad tuczem oraz biorąc na siebie 
odpowiedzialność fi nansową za jego wynik, musimy do-
kładnie kalkulować i liczyć wszelkie koszty z nim związane. 
Zadaniem lekarzy jest ustalenie optymalnej profi laktyki 
i leczenie aby ponoszone przez Wipasz koszty były jak naj-
mniejsze, a jednocześnie efekty jak najlepsze. Jako to wy-
gląda u nas – chcielibyśmy opisać poniżej. 
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Rozważając wydatki związane z leczeniem musimy wziąć 
pod uwagę kilka istotnych elementów. Po pierwsze sta-
tus zdrowotny wstawianych zwierząt. Szczególne zna-
czenie ma to w sytuacji, gdy w gospodarstwie są inne 
świnie. Najmniej kłopotów jest ze sprawdzeniem statusu 
zwierząt duńskich. Możemy wejść na stronę internetową 
www.spfsus.dk i po wybraniu numeru kolczyka widzi-
my status. Oczywiście, im wyższy status zdrowotny, tym 
wyższa cena warchlaka. Ale nieprawdą jest, że im wyższy 
status, tym mniej problemów. Zwierzęta z najwyższym sta-
tusem są zwierzętami „naiwnymi”, to znaczy że najszybciej 
zarażają się wszelkimi chorobami. Być może to oraz cena 
powoduje, że dużym powodzeniem cieszą się zwierzęta 
zakażone drobnoustrojem Mycoplasma hyopneumoniae. 
Oprócz tego możemy kupić zwierzęta zakażone Actino-
bacillus pleuropneumoniae oraz PRRS. Pamiętajmy także, 
że większość zwierząt zakażona jest także adenomatozą 
(Lawsonia intracellularis) i nie jest to opisywane w statusie 
zdrowotnym fermy. Dla potwierdzenia statusu, zaraz po 
przywiezieniu zwierząt powinniśmy pobrać krew i zlecić 
badania laboratoryjne. Uzyskane wyniki są bardzo pomoc-
ne w podejmowaniu decyzji przez lekarzy.

Ale dobry warchlak to nie wszystko
 
Bardzo ważne jest przygotowanie chlewni do zasiedlenia-
oraz warunki zoohigieniczne panujące na budynku ( stęże-

nie gazów szkodliwych, zagęszczenie zwierząt, swobodny 
dostęp do poideł i karmników, sposób utrzymania).

Przed wstawieniem zwierząt pomieszczenia muszą być 
dokładnie wyczyszczone, umyte i zdezynfekowane. Istnie-
je wiele środków dezynfekcyjnych, ale nie zapominajmy, 
że większość z nich nie działa w niskich temperaturach. 
Dlatego podczas dezynfekcji w okresie zimowym powinni-
śmy najpierw nagrzać budynki, a dopiero wtedy rozpocząć 
dezynfekcję. Pamiętajmy też o bioasekuracji ograniczającej 
wpływ czynników zakaźnych z zewnątrz. Przy wejściu do 
budynku ułóżmy maty nasączone środkiem dezynfekcyj-
nym. 

Środek powinien być systematycznie uzupełniany tak żeby 
po nadepnięciu na matę podeszwa buta została zdezynfe-
kowana. Ograniczajmy do minimum wejścia na budynek 
osób z zewnątrz, nawet jeżeli nie mamy jeszcze zwierząt. 
Jeżeli już musimy kogoś wprowadzić zadbajmy o to, żeby 
miał założoną odzież ochronną i buty jednorazowe. Prze-
prowadźmy deratyzację pomieszczeń oraz ustawmy pu-
łapki na gryzonie, które mogą przenosić wiele groźnych 
chorób, m.in. adenomatozę, dyzenterię i salmonellozę. 

Oprócz gryzoni, dużą rolę w przenoszeniu chorób odgry-
wają również owady (mucha domowa, komar) oraz ptaki, 
dlatego powinniśmy również podejmować działania ogra-
niczające ich występowanie w tuczarniach.

MAGAZYN HODOWCY nr 1/2013
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Najbezpieczniej wstawiać zwierzęta zgodnie z zasadą CPP-
-CPP (całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste). 
Przed wstawieniem należy ogrzać chlewnię, uzupełnić kar-
mniki paszą i sprawdzić instalację wodną, a także urządzenia 
dozujące leki w wodzie. W zależności od wagi zwierząt, które 
przyjadą, pamiętajmy o doborze paszy przeznaczonej dla 
określonej grupy wiekowej oraz o tzw. dobrostanie, który 
musi uwzględniać prawidłową obsadę w stosunku do po-
wierzchni. Minimalna powierzchnia dla zwierząt w wadze 
85–110 kg to 0,65 m2. Nie zapominajmy także o swobodnym 
dostępie do wody i paszy. Jeśli chodzi o warchlaki i tuczniki to 
liczba sztuk przypadająca na jeden automat paszowy nie 
może przewyższać zaleceń producenta. Najlepiej, żeby nie 

stanowiła więcej niż 90% maksymalnej obsady, dlatego że 
zdarzają się sytuacje, że zwierzęta trzymane są do wyższej wagi 
(125–130kg). Musimy też zadbać o swobodny dostęp do wody. 
W zależności od rodzaju poideł obsada wynosi najczęściej od 
10 do 30 szt. Instalacja wodna powinna być systematycznie 
czyszczona i dezynfekowana ze względu na zanieczyszczenie 
wtórne spowodowane podawaniem przez dozownik do wody 
antybiotyków lub innych preparatów. Dużym niebezpieczeń-
stwem jest nieodpowiednia jakość wody, a zwłaszcza jej za-
nieczyszczenie i pH. Niskie pH, zwiększona zawartość mikro-
elementów (chlor, miedź, magnez, żelazo), występowanie 
grzybów zmniejsza aktywność lub inaktywuje działanie anty-
biotyków. Należy też wydzielić pomieszczenie dla zwierząt 
słabszych lub chorych, które powinny zostać oddzielone od 
pozostałej partii, ponieważ w innym przypadku ich szanse na 
przeżycie będą znikome. 

Budynki dla trzody powinny posiadać sprawną wentylację 
mechaniczną ograniczającą stężenia gazów niebezpiecznych. 
I tak dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla nie powinno 
przekraczać 3000 ppm, siarkowodoru 5 ppm, a amoniaku 20 
ppm. Na rynku znajduje się dużo urządzeń i mierników, który-
mi możemy sprawdzić jakość wentylacji, urządzenia dostępne 
są również u Doradców Wipaszu. 

Jeśli chodzi o leczenie to uzależnione jest ono między innymi 
od statusu zdrowotnego. W naszych tuczach nakładczych 
w przypadku przywiezienia nowych nieznanych kolczyków 
standardowo pobieramy krew i zlecamy badania. Pozwala 
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nam to na podejmowanie szybkich decyzji, jeżeli w trakcie 
tuczu wystąpi jakiś problem. Ponadto przyjęliśmy standardo-
wy program metafi laktyczny stosowany podczas zasiedlenia. 
Warchlaki po przywiezieniu zabezpieczamy amoksycyliną 
i kolistyną – przeciwko streptokokozie i chorobie obrzękowej. 
Oprócz tego, na naszych tuczach odrobaczamy świnie w wa-

dze 40 kg mc i szczepimy przeciwko różycy. Inne leki dajemy 
w zależności od sytuacji na chlewni i statusu zdrowotnego.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo, jak kształtowały się 
upadki i koszty leczenia w 42 zasiedleniach, które dokonali-
śmy na przełomie maj-październik 2012r.

NR    UPADKI KOSZT WETERYNARYJNY
FERMY ZASIEDLENIE ILOŚĆ  %  NA 1 SZT. SPRZEDANĄ
 1 10.2012 298 2,35 6,02
 2 10.2012 550 2,36 4,72
 3 10.2012 510 0,39 6,87
 4 10.2012 350 0,86 6,20
 5 09.2012 848 0,83 11,05
 6 09.2012 833 2,64 14,08
 7 09.2012 1304 1,92 13,00
 8 09.2012 518 4,25 11,67
 9 09.2012 601 2,16 6,12
 10 09.2012 1623 4 11,40
 11 08.2012 597 2,01 8,85
 12 08.2012 600 5,83 10,75
 13 08.2012 1308 1,68 10,75
 14 08.2012 1697 2,36 6,84
 15 08.2012 807 2,97 12,50
 16 07.2012 2198 1,27 10,00
 17 07.2012 1803 2,44 11,64
 18 07.2011 1495 4,15 13,37
 19 07.2012 1080 2,78 16,68
 20 07.2011 1488 2,28 4,79
 21 07.2011 747 3,61 13,87
 22 07.2012 402 3,23 7,12
 23 07.2012 600 3 7,87
 24 07.2012 1248 1,92 12,11
 25 07.2012 1197 1,25 6,61
 26 06.2012 1407 3,7 15,71
 27 06.2012 698 5,16 12,91
 28 06.2012 698 2,15 11,98
 29 06.2012 350 2,29 11,48
 30 06.2012 499 1,8 9,40
 31 06.2012 1691 2,31 8,96
 32 06.2012 1709 1,93 9,09
 33 06.2011 1187 5,9 13,75
 34 06.2012 1697 2,05 11,43
 35 05.2012 650 4,62 14,50
 36 05.2012 300 1 7,10
 37 05.2012 500 3,14 5,49
 38 05.2012 604 2,65 12,10
 39 05.2012 529 3,12 7,15
 40 05.2012 645 1,86 9,45
 41 05.2012 595 3,19 9,75
 42 05.2012 1709 1,93 9,09
      40170    
      średnia upadków  2,61%    
    średni koszt leczenia 10,46 zł
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Z analizy wynika, że koszty leczenie uzależnione są znaczą-
co od pory roku. Zwierzęta wstawiane w miesiącach let-
nich a sprzedawane w jesiennych bardziej narażone są na 
problemy ze strony układu oddechowego, co skutkuje 
zwiększonymi nakładami na leczenie. Średnie koszty lecze-
nia zwierząt wstawianych w czerwcu, lipcu, sierpniu wyno-
szą 10,77zł netto/sztuka. Natomiast wstawienia i sprzedaże 
w okresach z małymi wahaniami temperatur tj. wrzesień, 
październik zamknęły się kosztami leczenia na poziomie 
8,71zł netto/sztuka.

Na wysokie koszty leczenia ma wpływ wiele czynników. 
Z własnych doświadczeń wynika, że bardzo duży wpływ 
ma budynek, na który wstawiamy zwierzęta. Jeśli zwierzęta 
przyjadą na wyziębiony budynek może skutkować to prob-
lemami układu oddechowego. Optymalna temperatura 
podczas zasiedlenia to 24–26 stopni, a niestety zwierzęta 
dość często są wstawiane do budynków, w których jest za-
ledwie kilka stopni ciepła. Powoduje to dodatkowy stres, 
który działa immunosupresyjnie i powoduje ujawnianie się 
niektórych chorób, których by nie było, jeżeli zadbalibyśmy 
o warunki podczas zasiedlenia. 

Poza tym na zwiększone koszty leczenia w tuczach miały 
wpływ również:

•  choroby układu oddechowego
•  różyca, 
•  niewłaściwa dezynfekcja budynków po wcześniejszych 

tuczach. 

Najniższe koszty były na tuczach, gdzie hodowcy prawid-
łowo przygotowali budynek do zasiedlenia, postępowali 
zgodnie z zaleceniami lekarzy weterynarii i doradców ży-
wieniowych, przynajmniej dwa razy dziennie robili obchód 
stada i zgłaszali wszelkie niepokojące ich symptomy.

Tak więc, koszty weterynaryjne w dużym stopniu zależą od 
hodowców. Jeżeli zapewnimy zwierzętom odpowiednie 
warunki (temperatura, powietrze, powierzchnia, pasza, woda) 
oraz będziemy odpowiednio szybko reagowali to koszty 
leczenia nie powinny przekraczać 6–8zł/szt. 

lek. wet. Monika Czarnecka 
Specjalista Chorób Świń

Kierownik Gabinetu Weterynaryjnego przy Wipasz
 

lek. wet. Bartłomiej Stefański 
Doradca ds. Żywienia Trzody Chlewnej 

WIPASZ S.A.
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Stany patologiczne wola 
u ptaków grzebiàcych
Sprawnie funkcjonujący przewód pokarmowy, umożliwiający przyswajanie niezbędnych substancji od-
żywczych na potrzeby szybkiej przemiany materii, jest podstawą zdrowotności ptaków, co w warunkach 
chowu wielkotowarowego przekłada się na opłacalność produkcji. Przewód pokarmowy ptaków posia-
da liczne elementy unikalne, niespotykane u innych gromad zwierząt, a jedną z nich jest niewątpliwie 
wole. Struktura ta spotykana jest u większości ptaków i służy do magazynowania i wstępnej obróbki 
pobranego pokarmu. Pomimo licznych stanów patologicznych związanych z tym elementem układu 
pokarmowego ptaków, w literaturze mało uwagi poświęca się tym zagadnieniom. Sytuacja ta jest tym 
bardziej zaskakująca, że przypadki tzw. „wiszącego wola”, które od wielu lat stanowią nieodłączny ele-
ment produkcji drobiarskiej, w ostatnim czasie, coraz częściej wydają się narastać do sytuacji problemo-
wej. Poniższe opracowanie miało na celu zebranie obecnie posiadanej wiedzy na temat patologii wola, 
jak również nakreślenie braków w tym zakresie.

Lek. wet. Marcin Śmiałek, Prof. dr hab. Andrzej Koncicki prof. zw. z Katedry Chorób Ptaków 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Anatomia i fi zjologia wola  

Wole u ptaków grzebiących stanowi cienkościenne uwy-
puklenie tylnej części przełyku, które wypełniane jest treś-
cią pokarmową w momencie kiedy żołądek mięśniowy jest 
pełny. Pokarm znajdujący się w wolu, nie podlega trawie-
niu a jedynie nawilżeniu. W momencie opróżniania żołądka 
treść wola zostaje przesunięta do dalszych odcinków prze-
wodu pokarmowego dzięki skurczom mięśniówki jego 
ściany. Na ścianę wola składają się trzy warstwy mięśni, któ-
re spowite są utkaniem tkanki łącznej. Wole przytwierdzo-
ne jest do otaczających tkanek dwoma mięśniami, które 
penetrując w głąb skóry stabilizują jego położenie, jak rów-
nież biorą udział w jego opróżnianiu. Skurcze mięśniówki 
wola kontrolowane są przez nerw błędny (1). 

Funkcję jaką pełni wole u drobiu można określić jako ma-
gazyn paszy, który pomaga „przetrwać” okres nocy ptakom, 
które wówczas nie pobierają pokarmu z otoczenia i dzięki 
temu zapewnia ono przedłużone dostarczanie treści po-
karmowej do dalszych odcinków przewodu pokarmowe-

go. W związku z powyższym, można zaobserwować dobo-
we różnice w stopniu wypełniania jego światła treścią 
pokarmową. W porównaniu z godzinami porannymi, pro-
porcjonalnie więcej paszy gromadzone jest w wolu w go-
dzinach popołudniowych i wieczornych. Zależność ta wy-
nika z udokumentowanego, zwiększonego poboru paszy 
w godzinach popołudniowych u ptactwa domowego. Jak 
się jednak okazuje stopień wypełnienia wola nie wpływa 
na stopień pobierania paszy, czy też uczucie sytości, co wy-
nika z silnego zróżnicowania poziomu jego wypełnienia 
u ptaków, niezależnego od dostępności paszy (2). Za regula-
cję pobierania paszy przez ptaki odpowiadają z kolei, m.in.: 
postać fi zyczna paszy, pobudzenie chemoreceptorów wraż-
liwych na stężenie glukozy, aminokwasów i lipidów oraz me-
chanoreceptorów w różnych odcinkach przewodu pokar-
mowego (np. stopień rozciągnięcia żołądka mięśniowego), 
zawartość białka i energii w dawce żywieniowej, temperatu-
ra otoczenia, dostęp do wody oraz sprawne funkcjonowanie 
układów nerwowego i hormonalnego (3, 4).
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W trakcie opróżniania wole kurczy się w odstępach 60 – 90 
sekundowych, a skurcze te zależne są od stopnia wypeł-
nienia żołądka (2), jak również od typu oraz konsystencji 
treści pokarmowej wypełniającej wole. Treść miękka szyb-
ciej opuszcza wole w porównaniu chociażby z ziarnami 
zbóż. W pewnych jednak stanach patologicznych prawid-
łowa perystaltyka wola ulega zaburzeniu, co doprowadza 
do utrudnienia opróżniania jego zawartości z zalegającego 
nadmiaru treści pokarmowej. Najogólniej sytuacje te moż-
na podzielić na zatkanie wola oraz tzw. „wiszące wole”. 

Zatkanie wola

Zatkanie wola (tzw. wole twarde) wystąpić może na tle 
spożycia przez ptaki nadmiernej ilości trudno strawnej pa-
szy, ściółki, trawy, siana, piór itp.. Sytuacje takie zdarzają się 
najczęściej w chowie wolnowybiegowym, z dostępem do 
terenów porośniętych wysoką trawą. Ptaki na takich wy-
biegach, pozostawione przez dłuższy okres czasu z ograni-
czonym dostępem do paszy, jednak z dostępem do trawy 
czy słomy bardzo chętnie zjadają ten materiał. Skutkiem 
powyższego może być utworzenie czopu zamykającego 
światło ujścia wola do dalszych odcinków przewodu po-
karmowego i zahamowanie jego opróżniania z treści po-
karmowej (5). 

Inna przyczyną zatkania wola, jak i przewodu pokarmo-
wego w innych jego częściach, może być tendencja do 
zjadania, w szczególności przez młode indyki rzeźne, sło-
my użytej jako materiału na ściółkę. Sytuacje takie bardzo 

często zdarzają się, mimo dostępności paszy, w przypadku 
zbyt intensywnego oświetlenia w obiektach chowu tych 
ptaków. Morishita i wsp. (6) donoszą dodatkowo, że jedną 
z częstszych przyczyn występowania zatkania wola u kur 
niosek jest nadmierne zjadanie piór jako następstwo złych 
warunków chowu, w szczególności w systemach klatko-
wego utrzymania tych ptaków. W związku z powyższym 
należy dołożyć wszelkich starań do poprawy warunków 
chowu (dobrostan), jak również, przy wprowadzaniu no-
wych ptaków do stada, należy zawsze uwzględniać warun-
ki w jakich przebywały one poprzednio.

Skutkiem długotrwałego zatkania może być atonia mięś-
niówki wola, co w połączeniu z nagromadzeniem nad-
miaru treści pokarmowej powoduje ona silne jego uwy-
puklenie w tylnej części szyi, w okolicy wpustu do klatki 
piersiowej. Powiększone wole może uciskać na oskrzela, co 
powoduje utrudnione oddychanie ptaków. Konsekwencją 
takiego stanu jest pogorszenie kondycji ptaków i ostatecz-
nie śmierć z niedożywienia. Notowane sekcyjne zmiany 
to czop zamykający ujście wola, brak lub skąpa ilość treści 
pokarmowej w dalszych odcinkach przewodu pokarmo-
wego, nadmiar treści pokarmowej o nieprzyjemnej woni 
zalegającej w silnie rozszerzonym wolu oraz różny stopień 
uszkodzenia wyścielającej go błony śluzowej. 

Mimo opisywanych licznych metod terapii zatkanego wola, 
w wielkotowarowej produkcji drobiu nie znajdą one zasto-
sowania, co wynika z wysokiego ich kosztu, jak również ze 
względu na fakt, że przypadki te dotyczą najczęściej poje-
dynczych ptaków w stadzie i często bywają przeoczone. 

Ryc. 1. Wiszące wole PC u 8 tygodniowej indyczki (opis w tekście) Ryc. 2. Wiszące wole PC u 13 tygodniowej indyczki (opis w tekście)
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Wiszące wole

Jako „wiszące wole” (ang. Pendulous crop – PC) określane 
jest wole powiększone, bardzo silnie rozszerzone, wiszące 
przed okolicą piersiową (ryc. 1, 2). Przy omacywaniu przez 
skórę tak zmienionego wola jest ono miękkie, wyczuwalne 
jest przelewanie się płynu (stan ten można porównać do 
uczucia omacywania torby wypełnionej wodą), co należy 
odróżnić od wola fi zjologicznie wypełnionego paszą po 
pobraniu pokarmu (wówczas ma ono konsystencję bar-
dziej spójną, ciastowatą). 

PC można opisać jako stan patologiczny o złożonej etiopato-
genezie, a u jego podstaw najprawdopodobniej leżą zarówno 
czynniki środowiskowe, żywieniowe, zakaźne, jak i toksyczne. 
Spośród licznych przyczyn, jednak w większości nie potwier-
dzonych naukowo, najczęściej jako odpowiedzialne za wystą-
pienie wiszącego wola wymienia się, lub opisuje (7):
 1)   nadmierne jego wypełnienie (zwłaszcza u piskląt w pierw-

szych dniach odchowu) (8), co skutkuje rozciągnięciem 
włókien elastycznych tkanki łącznej spajających mięśnie 
budujące jego ściany. Konsekwencją silnego rozciągnię-
cia tych włókien może być ich rozerwanie co powoduje, 
że wole nie powraca do swoich pierwotnych kształtów 
i rozmiarów. Równocześnie dochodzi do uszkodzenia 
integralności mięśni wola, co powoduje zaburzenie jego 
kurczliwości i perystaltyki. W sytuacjach takich woda oraz 
pasza nie są całkowicie usuwane z wola, co stwarza do-
skonałe warunki do rozwoju mikroorganizmów (bakterii, 
grzybów, pierwotniaków) odpowiedzialnych za infekcje 
wtórne;

 2)   nadmierne spożywanie przez ptaki wody, co najczęściej 
ma związek z wysoką temperaturą otoczenia latem i prze-
grzaniem ptaków. W przypadkach takich ilość wypijanej 
wody może zwiększyć się nawet o 400% (9);

 3)   nadmierne pobieranie przez ptaki wody ma miejsce przy 
odwodnieniu, co zdarza się najczęściej przy awariach 
systemów zadawania wody czy zbyt długim transporcie 
piskląt z wylęgarni do obiektów chowu ptaków, bez ich 
napojenia. Stany takie występują także w przebiegu nie-
których chorób jak np. nekrotyczne zapalenie jelit (10), 
czy kandydiaza (11);

 4)   obecność w wodzie domieszek substancji, które wpły-
wają na pogorszenie jej smaku. W sytuacjach takich ptaki 
pobierają łapczywie nadmierne jej ilości w momencie 
całkowitego wycofania tych domieszek z wody, lub przy 
spadku ich stężenia do poziomu nie wpływającego nega-
tywnie na jej smak;

 5)   nadmierne spożywanie przez ptaki paszy (po okresie gło-
dzenia, np. u piskląt po długotrwałym transporcie) (8);

 6)   systemy restrykcyjnego zadawania paszy i wody;
 7)   podrażnienie fi zyczne i/lub chemiczne błony śluzowej 

wola, co zwiększa predyspozycje na wtórne infekcje bło-

ny śluzowej i w konsekwencji uszkodzenie głębiej leżą-
cych mięsni i włókien tkanki łącznej;

 8)   nadmierne stosowanie dekstrozy w żywieniu ptaków, 
która stymuluje rozwój drożdży Saccharomyces tellustris, 
powodujących silne rozszerzenie wola na tle nadproduk-
cji gazów (12);

 9)   infekcje rzęsistkami Trichomonas gallinae, co najczęściej 
ma miejsce przy złych warunkach utrzymania ptaków, a 
w szczególności przy zadawaniu wody złej jakości (13);

 10)   uszkodzenia nerwów zaopatrujących wole (choroba Ma-
reka, niedobory witamin z grupy B, zwłaszcza B6 (piry-
doksyny));

 11)   zatrucie solą kuchenną, w przebiegu którego gwałtownie 
rośnie ilość wypijanej wody (14).

Poza wyżej wymienionymi, często upatruje się predyspozycje 
genetyczne pewnych linii ptaków jako główne podłoże roz-
woju „wiszącego wola”, jednak do tej pory brak jest danych 
potwierdzających tą hipotezę (7). 

Przebieg choroby jest przewlekły i mała ilość ptaków wraca 
do pełni zdrowia. W stadzie PC występuje najczęściej u poje-
dynczych osobników, jednak w skrajnych przypadkach może 
dotyczyć nawet kilkudziesięciu procent ptaków (8). Mimo iż 
ptaki mogą żyć z „wiszącym wolem” nawet 2 lata, a brojlery 
mogą dożyć wieku ubojowego, zawsze jednak charakteryzują 
się gorszymi przyrostami wagowymi, co wynika ze słabszego 
wykorzystania paszy, mimo zachowanego apetytu. Powyższe, 
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Ryc. 3. PC u 6 tygodniowej kury zielononóżki kuropatwianej. 

Pęknięcie spowodowane wcześniejszym urazem mechanicznym.
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pomimo często podobnego obrazu, odróżnia przebieg „wi-
szącego wola” z jego zatkaniem. W stadzie śmiertelność pta-
ków wykazujących zmiany typowe dla PC może sięgać nawet 
50 %. W przypadkach takich, przyczynami upadków są naj-
częściej:
•  pęknięcie silnie powiększonego wola na tle urazów mecha-

nicznych (ryc. 3),
•  zachłyśnięcie silnie rozrzedzoną treścią wola, 
•  śmierć z niedożywienia, jako następstwo gorszego wykorzy-

stania paszy, lub utrudnień w jej pobieraniu,
•  infekcje wtórne (12).
Zmiany anatomopatologiczne u ptaków z PC dotyczą 
wola, a w trakcie wykonywania sekcji, poza jego silnym 
powiększeniem i wypełnieniem dużą ilością półpłynnej 
treści o nieprzyjemnej woni, często dodatkowo notuje się 
ścieńczenie oraz owrzodzenie jego błony śluzowej. Wrzo-
dy te mają charakter szerokich i rozsianych ognisk martwi-
cy. Często w obrazie sekcyjnym błony śluzowej wola, obok 
powyżej opisanych wrzodów, stwierdza się białe naloty 
wynikające z wtórnych infekcji grzybiczych. W przypad-
kach „wiszącego wola” na tle infekcji Trichomonas gallinae, 
lub infekcji tym rzęsistkiem bez rozwoju PC, stwierdza się 
piramidalne pojedyncze wrzody i dodatkowo możliwa jest 
izolacja pierwotniaków z błony śluzowej (12, 15).

W pozostałych narządach wewnętrznych nie notuje się 
zmian sekcyjnych, a jedynie w skrajnych przypadkach, na 
tle zachłyśnięcia rozrzedzoną treścią wola, stwierdzić moż-
na zachłystowe zapalenie płuc oraz fragmenty niestrawio-
nej paszy w świetle tchawicy i oskrzeli.

Pomimo licznych metod terapii wiszącego wola u ptaków, 
opisywanych w literaturze (12), nie znajdują one zastoso-
wania w wielkotowarowych warunkach chowu. Wynika to 
przede wszystkim z kosztów związanych z tymi zabiegami, 
a dodatkowo z faktu częstych nawrotów PC mimo prowa-
dzonej terapii. W związku z tym, należy dołożyć wszelkich 
starań, aby w jak największym stopniu minimalizować moż-
liwość rozwoju PC u ptaków w stadzie. Powyższe może być 
osiągnięte między innymi: poprzez utrzymanie dobrych 
warunków chowu ptaków, zapewnienie sprawności funk-
cjonowania oraz właściwej higieny systemów zadawania 
wody i paszy, poprzez zadawanie paszy i wody jedynie do-
brej jakości, bez domieszek substancji wpływających nie-
korzystnie na ich smak i zapach. Należy dodatkowo stale 
monitorować ilości zjadanej przez ptaki paszy i wypijanej 
wody, a w szczególności w gorące, letnie dni kontrolować 
regularność ich poboru.
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Diseases of Poultry. Blackwell Publishing, Ames 2008, 
1100-1105. 

Niniejszy artykuł stanowi przedruk 
z wcześniejszej publikacji

Życie Wet. 2012, 87, 1029-1031
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Szaszłyki z mięsa z uda kurczaka

Składniki:

400 g mięsa z uda z kurczaka Nasz Kurczak

  4 łyżki oleju

  1 łyżeczka tymianku 
  
  ½ łyżeczki ostrej papryki 

  ½ łyżeczki słodkiej papryki

  sól i pieprz do smaku

  papryka pomarańczowa i zielona

  1 cukinia

  1 cebula

 dodatkowo boczek wędzony

Sposób przygotowania:

1.    W misce przyrządzić marynatę: wymieszać olej, tymia-
nek i papryki.

2.    Pokroić w kostkę mięso z uda kurczaka, w dużą kostkę, 
natrzeć marynatą i odstawić do lodówki na minimum 
godzinę. 

3.    W tym czasie pokroić papryki, cukinię, cebulę i boczek.
4.   Rozgrzać grill.
5.    Nadziewać na przemian składniki szaszłyka, gotowe 

szaszłyki posypać solą i pieprzem.
6.   Ułożyć na folii aluminiowej, grillować po około 15 minut 

z każdej strony.

Szaszłyki można też przygotować w piekarniku lub na pa-
telni grillowej. Przed grillowaniem możemy posypać je do-
datkową porcją tymianku. 

Czas przygotowania: 

1,5 godziny 

Nasz Kurczak- doskonały każdego dnia!

Nareszcie wiosna! Dłuższe dni, więcej słońca, ciepło… Aż chce się konsumować na powietrzu, 
najchętniej w gronie bliskich. Polecamy smakołyki grillowe z kurczaka, a przy okazji zapraszamy do 
spróbowania nowych, sprawdzonych przepisów ze strony www.naszkurczak.pl, które znajdziecie 
w zakładce Nasz Kurczak Wasze przepisy.
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Sałatka z grillowaną piersią z kurczaka

Składniki:

500 g fi leta z piersi kurczaka Nasz Kurczak QAFP

  2 pomidory

  sałata lodowa lub dowolny mix sałat

  ok. 15 szt. czarnych oliwek

  200 g mozarelli

  zielona pietruszka do dekoracji

  sól, pieprz, 2 łyżki oliwy

Sos:

• 4 łyżki oliwy
• 1/2 łyżeczki soli
• ¼ łyżeczki pieprzu
• ½ łyżeczki musztardy dijon
• 1 łyżeczka miodu
• 2 łyżki octu winnego
• 2 łyżki soku z cytryny

Sposób przygotowania:

1.   Pierś kurczaka pokroić na plastry o grubości ok. 2 cm, 
posolić i popieprzyć, posmarować oliwą.

2.  Grillować na grillu węglowym lub elektrycznym lub na 
patelni grillowej, ostudzić.

3.  Liście sałaty porwać na kawałki, dodać pomidory, oliwki, 
pokrojoną w kostkę mozarellę.

4.  Przygotować sos – umieścić wszystkie składniki w słoiku, 
energicznie potrząsnąć.

5.  Do sałatki dodać pokrojone w paski kawałki piersi z kurczaka.
6.   Całość zalać sosem, udekorować zieloną pietruszką.

Podawać z bagietką. 

Czas przygotowania: 

30 minut

Jeśli jesteś wielbicielem dobrej kuchni i Naszego 
Kurczaka prześlij swój przepis wraz ze zdjęciem na 
adres marketing@naszkurczak.pl

Najciekawsze przepisy nagrodzimy upominkami!
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Świadomy wybór

Z myślą o świadomych konsumentach poszukujących jako-
ści powstał System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP 
dla mięsa drobiowego. Idea systemu jest prosta- aby uzy-
skać pełnowartościowe danie z kurczaka, należy troszczyć 
się o jego jakość na każdym etapie produkcji. Selekcjonu-
jąc pisklęta, dbając o dobrostan na fermach, zapewniając 
kurczętom właściwy transport, nadzorując ubój, dzielenie 
i pakowanie uzyskujemy produkt najwyższej klasy. Decyzją 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System Gwarantowanej 
Jakości Żywności QAFP został uznany za krajowy system 
jakości żywności. Mięso oznaczone logo QAFP jest mięsem 
klasy premium, powstającym bez nastrzyków, posypek oraz 
dodatku innych substancji. Kurczęta żywione są paszami 
w ilości dostosowanej do wieku i potrzeb żywieniowych dro-
biu, nie zawierającymi antybiotyków i hormonów wzrostu. 

Certyfi kat QAFP dla Wipasz S.A.

Wipasz S.A. od początku swojego istnienia kładzie nacisk 
na wysoką jakość zarówno produkowanych pasz jak i mięsa 
z kurczaka, stąd naturalnym stał się udział fi rmy w systemie 
QAFP. W grudniu 2012 Zakład Drobiarski w Mławie zorgani-
zował szkolenie dla Hodowców, które miało na celu przy-

bliżenie założeń systemu QAFP. Większość uczestników 
szkolenia wyraziła chęć przystąpienia do systemu i tak wraz 
z Zakładem Drobiarskim w Mławie certyfi kat jakości uzyskało 
54 hodowców – głównych dostawców surowca.

Nowa Jakość w Drobiarstwie

Aby uwrażliwić konsumentów na jakość wybieranych pro-
duktów Krajowa Rada Drobiarstwa przygotowała ogólnopol-
ską kampanię reklamową Sprawdzony Drób- Nowa Jakość 
w Drobiarstwie. W okresie od 17 stycznia do 10 lutego b.r. 
w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych pojawiały się spoty 
reklamowe informujące o zaletach mięsa drobiowego produ-
kowanego w systemie QAFP. Dodatkowo na najpopularniej-
szych portalach kulinarnych pojawiły się informacje dotyczą-
ce systemu oraz przepisy na sprawdzone dania z kurczaka.

Po prostu sprawdź

Kiedy przy najbliższej okazji będziemy kupowali tak lubiany 
przez nas drób, sprawdźmy czy kupowany przez nas produkt 
jest… sprawdzony.

Anna Zielonka 
Produkt Menadżer Zakład Drobiarski w Mławie

Anna Zielonka – Zakład Drobiarski w Mławie

Stoimy w supermarkecie przed półką pełną paczkowanego mięsa z kurczaka i zastanawiamy się które 
wybrać. Porównujemy cenę, opakowanie, ale tak naprawdę zależy nam na tym, aby zakupić produkt 
najwyższej jakości.
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Z a k o n t r a k t u j  d r ó b

Profesjonalne 
i indywidualne podejście 
do producentów

Kontenerowy załadunek 
żywca GRATIS

Nowoczesny transport

Różne rodzaje umów 

Pewność odbioru żywca

Gwarancja 
terminowych 
płatności

Certyfi katy BRC, 
IFS, HACCP, ISO, QAFP

Zapraszamy 
hodowców z rejonu Mławy 
– odległość do 250 km

Łukasz Nowicki 
SZEF SKUPU I KONTRAKTACJI

Tel. 669 665 164
E-mail: lukasz.nowicki@wipasz.pl 
Rejon: MAZOWIECKIE, 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Barbara Podlaska 
SPECJALISTA DS. SKUPU

Tel. 502 587 920
E-mail: barbara.podlaska@naszkurczak.pl

Aneta Soboczyńska
REFERENT DS. KONTRAKTACJI 

Tel. 785 880 153
E-mail: aneta.soboczynska@naszkurczak.pl

Michał Radzikowski 
KOORDYNATOR DS. KONTRAKTACJI 

Tel. 607 450 236
E-mail: michal.radzikowski@wipasz.pl 
Rejon: PODLASKIE, LUBELSKIE, 
WSCHODNIA CZĘŚĆ MAZOWIECKIEGO

Jan Olszewski
KOORDYNATOR DS. KONTRAKTACJI

Tel. 601 831 691
E-mail: jan.olszewski@wipasz.pl
Rejon: POŁUDNIOWE MAZOWSZE, 
ŁÓDZKIE, WIELKOPOLSKA

Przemysław Czeczora
KOORDYNATOR DS. KONTRAKTACJI

Tel. 697 540 686
E-mail: przemyslaw.czeczora@wipasz.pl
Rejon: KUJAWY, POMORZE, 
WOJ. POMORSKIE, 
ZACHODNIA CZĘŚĆ WARMII I MAZUR
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WIPASZ: Dlaczego wybrali Państwo bydło mleczne jako ro-
dzaj hodowli?

Monika i Mariusz Moczulscy: Produkcję mleka wybraliśmy 
po szczegółowej analizie posiadanych zasobów. Po pierw-
sze, nasi rodzice prowadzili wcześniej to gospodarstwo 
rolne, w którym produkcja mleka była już stosowana. Nie 
zaczynaliśmy więc od stanu zerowego. Po drugie, położe-
nie gospodarstwa sprzyja produkcji mleka. Bardzo dużo 
gospodarstw we wsi i w powiecie zajmuje się produkcją 
mleka, co też jest niewątpliwym plusem. Dodatkowo, do-
brze rokuje fakt, że jesteśmy członkami dużej spółdzielni 
mleczarskiej, z którą współpraca daje nam poczucie stabil-
ności zbytu.

WIPASZ: Kiedy rozpoczęli Państwo produkcję mleka? Jakie 
były Państwa początki?

M. M. M.: Produkcja mleka była już prowadzona przez na-
szych rodziców. Pięć lat temu rodzice przekazali nam pod 
opiekę całe gospodarstwo. Od tego czasu systematycznie 
udoskonalaliśmy nasze stado, szczególny nacisk kładąc 
na genetykę i profi laktykę. Rezultatem tego jest pierwsze 
miejsce w gminie pod względem wydajności posiadane-
go stada, jak również rosnąca pozycja w powiecie.

WIPASZ: Od kiedy zaczęli Państwo współpracę z fi rmą WIPASZ, 
co Państwa skłoniło jej podjęcia?

M. M. M.: Współpracę z fi rmą WIPASZ rozpoczęliśmy oko-
ło trzy lata temu. Byliśmy klientami fi rmy konkurencyjnej, 
mieliśmy dobre warunki fi nansowe, ale problemem była 
dostępność towaru. Zaczęliśmy więc szukać alternatywy, 
spróbowaliśmy z paszami kilku fi rm. WIPASZ sprawdził się 
najlepiej w stosunku ceny do jakości – i powoli współpraca 
zaczęła się rozszerzać. 

Po wydajnoÊç z WIPASZ!
Monika i Mariusz Moczulscy zajęli się produkcją mleka cztery lata temu, kiedy otrzymali gospodarstwo 
rolne od rodziców. W ciągu tego okresu rozpoczęli też współpracę z fi rmą WIPASZ. Teraz mogą pochwalić 
się najlepszym wynikiem w Gminie Ciechanowiec, a ich pozycja w rankingu powiatowym cały czas 
rośnie. Z tej okazji WIPASZ odwiedził gospodarstwo i sprawdził, jak można osiągnąć tak rewelacyjne 
rezultaty.

WIPASZ: Jakie są Państwa opinie nt. produktów fi rmy WIPASZ 
po tych dwóch latach?

M. M. M.: Nie ma idealnego dostawcy pasz w naszej opi-
nii, są tylko najlepsi. Każdy dobry hodowca bydła szuka 
najlepszej dla siebie oferty. Dla nas najistotniejszą rzeczą 
w produkcji mleka jest wydajność, którą uzyskujemy głów-
nie dzięki odpowiednio dobranym dawkom żywienio-

Anna Kula – WIPASZ S.A.
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wym. Tym bardziej nas cieszy fakt, że powtarzalność wyso-
kiej jakości pasz jest zjawiskiem naturalnym w przypadku 
fi rmy WIPASZ. W chwili obecnej następuje ciągły spadek 
opłacalności produkcji mleka – także stosunek cena/ja-
kość, który pozwala osiągnąć najlepszy wynik hodowlany, 
jest najważniejszym kryterium. Firma WIPASZ to producent 
pasz na naprawdę przyzwoitym poziomie, który powinien 
zadowolić oczekiwania większości hodowców.

WIPASZ: Jakie są plany rozwoju Państwa gospodarstwa rolnego?

M. M. M.: Nie mamy tylu budynków gospodarczych ile by-
śmy chcieli, stąd taka dysproporcja w strukturze stada. Mamy 
jednak ciche plany budowy nowego budynku dla krów oraz 
dostosowania istniejących już na potrzeby młodych cieląt 
oraz krów po wycieleniu. Analizujemy sytuację na rynku 
produkcji mleka, która, jak wiemy, zmienia się gwałtownie. 
Budowa budynku to kosztowne przedsięwzięcie, plany już 
mamy zrobione, jednak czekamy na lepszy moment.

WIPASZ: Na co zwracają Państwo uwagę przy prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego?

M. M. M.: Ważne są dla nas następujące czynniki: jakość 
obsługi naszych krów, czyli dobre doradztwo żywienio-
we, używany sprzęt do dojenia, wysokiej jakości pasza dla 
zwierząt oraz obsługa weterynaryjna. Do tego wszystkiego 
jeszcze należy dodać obserwację, obserwację i jeszcze raz 
obserwację – w niektórych przypadkach decydują już nie 
godziny, ale minuty od chwili reakcji.

WIPASZ: Jak osiągnęli Państwo tak wysoką wydajność pro-
dukcji mleka?

M. M. M.: Zanim rozpoczęliśmy współpracę z fi rmą Wipasz 
średnia wydajność naszego gospodarstwa wynosiła 8 300 
litrów mleka – w tej chwili jest to 10 035. Systematycznie 
poprawiamy nasze wyniki, a więc nasze zyski. Co do kwe-
stii wydajności to, poza odpowiednim żywieniem i higie-
ną zwierząt, znaczenie ma również genetyka. Po przejęciu 

gospodarstwa od rodziców zrezygnowaliśmy z 90% krów. 
Od tego czasu zaczęła się wymiana i import zwierząt. 
W obecnym momencie posiadamy importowanych 40 krów 
dojnych – to umożliwia utrzymanie genetyki na jak naj-
wyższym poziomie. Krowy na cały rok zużywają kukurydzę 
z obszaru 15 ha – może się wydawać, że jest to za wysoki 
poziom, ale naszym zdaniem ten model jest dość opłacal-
ny, gwarantuje odpowiednią ilość paszy objętościowej.

WIPASZ: Dziękujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.

M. M. M.: Dziękujemy i do zobaczenia.
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Otwarcie indycznika
Podczas otwarcia kolejnego indycznika na rodzinnej fermie Państwa Gaweł nie zabrakło również 
przedstawicieli naszej firmy. Krótką relację z wizyty w Rajsku chcielibyśmy przedstawić także 
Naszym Czytelnikom.

Anna Kula – WIPASZ S.A.

Krótka historia działalności

Rodzinna ferma Państwa Gaweł zajmuje się hodowlą dro-
biu od 1975 roku, a indykiem od roku 1997. Przez cały ten 
okres rozwijała się i unowocześniała, co w wyniku dało 
15000 m2 powierzchni ogólnej fermy. Natomiast współpra-
ca z Wipasz S.A. trwa nieprzerwanie od ponad pięciu lat.

Otwarcie indycznika

W dniu 11 stycznia 2013 roku w Gospodarstwie Rolnym 
Pana Faustyna Gawła odbyło się uroczyste otwarcie nowe-
go indycznika. Na imprezie gościło około 100 osób, wśród 

których byli znajomi, rodzina, sąsiedzi i przedstawiciele fi rm 
współpracujących z właścicielami fermy. Poza obejrzeniem 
nowopowstałego indycznika oraz jego wyposażenia go-
ście mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na tematy 
dotyczące odchowu indyków. Obiekt o powierzchni 2500 
m2 zasiedlany jest odchowanym indorem w wieku 4 tygo-
dni w ilości 7500 sztuk i jest chowany do 20 tygodnia do 
średniej  wagi 22 kg. Pisklęta indycze pochodzą z wylęgarni 
w Niemczech KARTZFEHN. Natomiast fi rmą, która wyposażyła 
obiekt jest BIG DUTCHMAN. Firma założona w 1938 roku pro-
jektuje oraz dostarcza kompleksowe wyposażenie budynków 
inwentarskich do chowu drobiu i hodowli trzody chlewnej. No-
wopowstały budynek BIG DUTCHMAN wyposażyła w systemy 
karmienia, pojenia, transportu paszy, wentylacji oraz sterowa-
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ona słomę na powierzchni dużego kurnika. Maszyna słu-
ży do ścieleń początkowych jak i do dościelania w trakcie 
chowu dzięki takiemu rozwiązaniu fermę obsługują tylko 
3 osoby. Okazuje się, że pomysł był strzałem w dziesiątkę 
i Pan Mateusz nie traci zapału do dalszych działań w dzie-
dzinie maszyn ułatwiających pracę na fermie. Dowodem 
jest fakt, iż aktualnie powstaje nowa maszyna do załadun-
ku indyka, która przeszła pozytywne testy (załadunek 1000 
sztuk indora lub 2000 sztuk indyczki  zajmuje 1 godzinę 
przy obsłudze 5 osób). Zainteresowanych zapraszamy na 
stronę www.quaer.pl.

nia z zastosowaniem nowoczesnego komputera Viper Touch. 
Podczas uroczystości nie zabrakło smacznego poczęstunku.

Ścielarka słomy Belari

W 2010 roku pisaliśmy o projekcie syna Pana Faustyna – 
Mateusza Gawła. Przy okazji otwarcia indycznika sprawdzi-
liśmy, jak sprawuje się owa ścielarka słomy. Przypomnijmy, 
że w 2008 roku powstał prototyp, a po rocznym testach 
powstała fi nalna maszyna. W kilkanaście minut rozrzuca 
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Wszystko to za sprawą powagi problemu jakim jest nie-
pełne i niewystarczające wyposażenie placówek szkolnych 
i przedszkolnych. Mieliśmy okazję przekonać się jak wiele 
pomocy dydaktycznych i sprzętu jest potrzebnych do pra-
widłowego rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży.

Jak co roku, tak i tym razem serdecznie zapraszamy do 
wspierania Fundacji i pomocy najbardziej potrzebującym. 
Wierzymy, że nasza inicjatywa sprawi, że dzieci i młodzież 
będą miały lepszy start w dorosłe życie.

Fundacja WIPASZ 
Pomocna Dłoƒ
Rok 2013 jest czwartym z kolei rokiem, w którym Fundacja Wipasz Pomocna Dłoń pomaga ludziom 
z obszarów rolniczych i wiejskich. Patrząc na to, co działo się w poprzednim roku, w którym celem 
głównym było wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, postanowiliśmy kontynuować ten cel.

Anna Kula – WIPASZ S.A.
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Fundacja Wipasz Pomocna Dłoń
Adres: Wadąg 9, 10-373 Olsztyn
KRS: 000036361476 Sąd Rejonowy
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
konto bankowe: PKO S.A.
95 1240 5598 1111 0010 3452 1503
W tytule: "Darowizna na rzecz fundacji"

Jeśli chcesz wspierać edukację dzieci 
i młodzieży z obszarów wiejskich, prosimy 
o wpłaty na konto Fundacji WIPASZ 
Pomocna Dłoń. Zebrane środki zostaną 
przekazane najbardziej potrzebującym.

Nawet najmniejsza kwota ma znaczenie!

Każdy  może pomóc!

Jeżeli znana jest Państwu trudna sytuacja placówki eduka-
cyjnej z obszaru wiejskiego, prosimy o kontakt na e-mail:  
marketing@wipasz.pl

Prosimy o dokładny opis placówki edukacyjnej wraz z uza-
sadnieniem i opisem rodzaju pomocy jakim moglibyśmy 
wesprzeć daną instytucję.

Jeżeli chcesz wspierać edukację dzieci i młodzieży z ob-
szarów wiejskich, prosimy o wpłaty na konto Fundacji Wi-
pasz pomocna Dłoń. Zebrane środki zostaną przekazane 
najbardziej potrzebującym.

Nawet najmniejsza kwota ma znaczenie!
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Chciałbym zwrócić uwagę, że nawozy naturalne mają 
wartość ekonomiczną, którą można wyrazić w pieniądzu. 
W obrocie zdarza się, że odbiorcy takich nawozów np. 
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją biogazu, lansują 
pogląd, że nawozy naturalne są odpadem powstającym 
w trakcie produkcji zwierzęcej i stanowią one problem dla 

jego producenta. Wychodząc z takiego założenia, ocze-
kują bezpłatnej dostawy nawozów naturalnych (substrat) 
do biogazowi lub zawierania wieloletnich umów kontrak-
tacji ze stałą ceną. Należy pamiętać, że zasadą czynności 
prawnych jest ich odpłatność, co oznacza, że producent 
nawozu naturalnego ma prawo żądać ekwiwalentu za wy-
produkowany nawóz naturalny. Ekwiwalentem może być 
jednostka pieniężna albo tak jak we wzorcu umowy – bele 
słomy. Umowy na produkcję i wywóz nawozów natural-
nych mogą mieć charakter umów barterowych (wymiana 
dóbr bez użycia pieniędzy) tzn. świadczenie jednej strony 
(produkcja nawozu naturalnego) jest odpowiednikiem 
świadczenia drugiej strony (odbiór i zagospodarowanie 
nawozu naturalnego). W przypadku zawierania takiego ro-
dzaju umów należy w umowie dokładnie określić wartości 
każdego ze świadczeń.

Produkcja i wywóz 
nawozów naturalnych
Poniżej przedstawiony wzór umowy jest materiałem o charakterze pomocniczym, a nie uniwersalnym 
wzorcem na każdą okazję. Biorąc pod uwagę, że w najbliższym czasie można będzie wywozić nawozy 
naturalne na pola, uznaliśmy, że umowa na produkcję i wywóz nawozów naturalnych będzie dla Was 
interesująca. 

Piotr Włodawiec
radca prawny
WIPASZ S.A.
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Umowa 
na produkcję i wywóz nawozów naturalnych

nr …….. /2013 roku

zawarta dnia .................................................................................................................................... 2013 roku, pomiędzy:

ZIELONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dachowie, przy ul. Zielonej, 02-000 Dachów zare-
jestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ............................................, REGON ............................................, NIP ............................................, kapitał zakładowy: .............................. zł, w pełni opłacony reprezentowaną 
przez: Jana Kowalskiego – Prezesa Zarządu – upoważnionego do reprezentacji, co potwierdza aktualny odpis z KRS sta-
nowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy zwanego w dalszej części Umowy „Odbiorcą”

a

Panem Janem Nowakiem legitymującym się dowodem osobistym, seria ...................................., numer ....................................................................., numer 
PESEL ........................................................................................, wydanym przez Burmistrza miasta Łochów, ważnym do dnia .................................................................................................................

roku, NIP ...................................................................................., REGON ...................................................................................., pozostającym w związku z małżeńskim z Janiną Nowak 
na zasadach wspólności ustawowej, prowadzącym Gospodarstwo Rolne Agro-Łochów Jan Nowak, w Łochowie przy 
ul. Zielonej 200, 00-000 Łochów, numer identyfi kacyjny gospodarstwa ..................................................................................................., numer siedziby stada 
PL .............................................................................................................. reprezentowaną przez: Jana Nowaka, właściciela zwanym w dalszej części Umowy 
„Producentem”. Kopia dowodu osobistego, decyzji o nadaniu numeru NIP wraz z zaświadczeniem o numerze identyfi ka-
cyjnym i siedzibie stada stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 1

1.   Odbiorca oświadcza, że jest właścicielem i/lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, położonych w ....................................................................., 
o łącznej powierzchni ..................................................................... ha, szczegółowo wymienionych w załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy, 
zwanych w dalszej części umowy „gospodarstwem rolnym”, a jego prawo do dysponowania gospodarstwem nie 
jest ograniczone.

2.   Producent oświadcza, że prowadzi przemysłowy chów i hodowlę świń w miejscowości Łochów, ze stanem stada 
średnio ........................................................... w ciągu roku.

§ 2

1.   Odbiorca zobowiązuje się do zagospodarowania nawozów naturalnych w postaci: gnojówki, gnojowicy oraz obor-
nika, powstałych w trakcie funkcjonowania Gospodarstwa Rolnego prowadzonego przez Producenta. Biorąc pod 
uwagę profi l działalności, o którym mowa powyżej, Strony uzgodniły, że Producent wyprodukuje dla Odbiorcy 
w roku kalendarzowym średnio ................................................................................ metrów sześciennych gnojowicy lub/i gnojówki z przezna-
czeniem do zastosowania na użytkowane przez Odbiorcę użytki rolne. Wyprodukowana dla Odbiorcy gnojowica 
i gnojówka stanowi ........................ % ogólnej sumy gnojowicy i gnojówki wyprodukowanej przez Producenta w trakcie 
roku kalendarzowego.

2.   Zagospodarowanie to nastąpi w ramach prowadzonego przez Odbiorcę gospodarstwa rolnego.
3.   Producent dochowa wszelkiej staranności w przygotowaniu i udostępnianiu nawozów naturalnych tak, aby odbiór 

był szybki i sprawny.
4.   Koszty, w szczególności: odbioru, przewozu, dystrybucji i zagospodarowania nawozów naturalnych od Producenta 

do Odbiorcy ponosi Odbiorca. 
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5.  Odbiorca zobowiązuje się stosować nawozy w sposób, który nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz dla środowiska. Dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 g 
azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

6.  Odbiorca zobowiązany jest do opracowania, w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy planu nawożenia 
dla nawozów wyprodukowanych przez Producenta nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu natu-
ralnego. Plan nawożenia Odbiorca sporządzi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dobrej praktyki 
rolniczej. Kompletny plan nawożenia opiniowany jest przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą. 

7.  Odbiorca i Producent zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii wydanej przez Okręgową Stację 
Chemiczno-Rolniczą do jej przekazania wraz z kopią planu nawożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 
oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności 
przez Producenta.

8.  Odbiorca oświadcza, że znane mu są zakazy dot. stosowania nawozów uregulowane w przepisach ustawy z dnia 10 
lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu. 

§ 3

1.  Strony zobowiązują się do końca grudnia każdego roku kalendarzowego opracować wspólnie szczegółowe zesta-
wienie ilości i proponowanych terminów dostaw/odbiorów nawozów naturalnych. Terminy ustalone przez strony 
umowy nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 14 sierpnia 2007 roku o nawozach 
i nawożeniu.

2.  Zestawienie, o którym mowa powyżej musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3.  Z chwilą wydania nawozów naturalnych Odbiorcy, odpowiedzialność za odpowiednie zagospodarowanie nawozu, 

w tym jego użycie zgodnie z przepisami ww. ustawy, obciąża Odbiorcę.
4.  Producent uprawniony jest do kontroli i otrzymania wszelkich wyników badań dot. nawozu przez niego produkowa-

nego oraz wyników badań gleb, które będą nawożone.

§ 5
1.  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.  Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania.
3.  Strony zgodnie postanawiają, iż każda ze Stron Umowy uprawniona jest do jej wypowiedzenia najpóźniej na 12 mie-

sięcy naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
4.  Producent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 

w przypadku nie dostarczenia przez Odbiorcę w danym roku kalendarzowym minimum ..................... sztuk bel słomy albo 
nieodebrania przez Producenta gnojowicy i/lub gnojówki w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami.

5.  Odbiorca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 
w przypadku nie wyprodukowania przez Producenta w danym roku kalendarzowym minimum ..................... metrów sześ-
ciennych gnojówki i/lub gnojowicy.

6.  Wypowiedzenie o, którym mowa w § 5 ust. 4 – 5 dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

1.  Odbiorca zobowiązuję się dostarczyć Producentowi w zamian za wyprodukowaną gnojowicę w ilości, o której 
mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy ..................... sztuk bel słomy o wymiarach ..................... x ....................., w wadze ..................... - ..................... kg 
w danym roku kalendarzowym.

2.  Terminy dostaw, Strony uzgadniałby będą na bieżącą za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość 
(Producent: telefon .......…………….................................................., e-mail: .......……………..........................................................; Odbiorca: .telefon .......……………................................................., 
e-mail: ……….........................................................................................................................). Zmiana numeru telefonu lub adresu e-mail nie wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Skutki niepoinformowania drugiej Strony o zmianie ww. danych obciążają tą Stroną, która 
zaniechała obowiązku informacyjnego. 



Jeśli potrzebują Państwo pomocy w postaci porady prawnej lub ubezpieczeniowej prosimy o przesłanie zapytania 
na adres marketing@wipasz.pl. Po analizie pytań, które trafi ą do naszej skrzynki kontaktowej, nasz ekspert przygo-
tuje artykuł zawierający odpowiedzi na pytania i wyjaśniający problem.

W rzetelnym opracowaniu odpowiedzi pomogą nam Państwo pytając precyzyjnie, krótko i w miarę możliwości 
najmniej zawile.

Redakcja Magazynu Hodowcy zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie w obrocie praw-
nym porad, opinii oraz wszelkich pozostałych treści publikowanych w wydawnictwie. Odpowiedzi i objaśnienia 
prawne zawarte w artykułach magazynu mogą być jedynie sugestią i pomocą w rozwianiu wątpliwości.
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3.  W przypadku, gdy Odbiorca nie będzie w stanie dostarczyć Producentowi bel słomy w ilości, o której mowa powyżej 
w danym roku kalendarzowym, Strony zgodnie postanawiają, że w takim przypadku Odbiorca zapłaci Producentowi 
kwotę ....................... zł za każdą brakującą sztukę bel słomy w terminie wskazanym na fakturze VAT z tym zastrzeżeniem, że 
faktura może być wystawiona dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego.

4.  Producent i Odbiorca oświadczają, że są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług (VAT).

§ 7

1.  W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy 
prawo wodne, prawo ochrony środowiska oraz ustawy o nawozach i nawożeniu. 

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Strony umowy zobowiązane są do przechowywania niniejszej umowy przez okres nie krótszy, niż lat 8 (osiem). 
4.  W przypadku, gdyby jakiegokolwiek sformułowanie lub postanowienie niniejszej Umowy było nieważne lub zostało 

uznane za niezgodne z prawem, nie ma to wpływu na ważność niniejszej Umowy w pozostałym zakresie, a Strony zo-
bowiązują się zastąpić takie sformułowanie lub postanowienie innym, o znaczeniu najbardziej zbliżonym do intencji, 
jakie towarzyszyły Stronom, przy jego uzgadnianiu.

5.  W przypadku powstania sporu w związku z zawarciem, realizacją i wykonaniem niniejszej Umowy, Strony zobowią-
zują się do rozpoczęcia negocjacji w celu rozwiązania sporu, z tym zastrzeżeniem, iż nie mogą one trwać dłużej niż 
30 (trzydzieści) dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Strony 
o powstaniu sporu. Brak wypracowania stanowiska rozwiązującego spór w ww. terminie, upoważnia każdą ze Stron 
do wniesienia powództwa do Sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności rolniczej przez Producenta.

6.  Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy 
oraz umieszczenie ich w zbiorze danych kontrahentów (odbiorców/dostawców) Producenta.

7.  Żadna ze Stron nie może przenieść obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej 
zgody drugiej Strony.

8.  Prawem umowy jest prawo polskie.
9.  Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch wersjach po jednej dla każdej ze Stron.
10.  Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:
•  Załącznik Nr 1
• Załącznik Nr 2
• Załącznik Nr 3

.....................................................................................................................................................................................................................................
           

.....................................................................................................................................................................................................................................

ODBIORCA                     PRODUCENT
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Trzoda

Tegoroczne Akademie WIPASZ dotyczą głównie możliwo-
ści zwiększenia efektywności tuczu świń. Już 7-go lutego 
w Nieborowie odbyło się spotkanie z hodowcami i pro-
ducentami trzody chlewnej. Przybyli goście mieli okazję 
wysłuchać m.in. wykładu Prof. UWM Krzysztofa Lipińskiego 
na temat obniżania kosztów mieszanek paszowych oraz 
prelekcji lekarza weterynarii Henryka Golana o tym, na co 
zwracać uwagę przy wstawianiu prosiąt z Danii. Przy oka-
zji tłustego czwartku nie zabrakło oczywiście tradycyjnych 
pączków z konfi turą.

Również 19-stego lutego odbyła się kolejna Akademia 
WIPASZ – tym razem w miejscowości Piotrowice k. Słupcy. 
Przybyli goście mieli okazję wysłuchać prelekcji Profesora 

Krzysztofa Lipińskiego oraz wykładów lekarzy weterynarii na 
temat aktualnych problemów zdrowotnych trzody chlew-
nej oraz zespołu oddechowego świń jako kosztownego 
problemu dla producentów trzody chlewnej. 

9 kwietnia, na terenie Grabicy – Złoty Młyn, odbyło się trze-
cie, ostatnie zarazem, w tym okresie spotkanie edukacyjno-
-dyskusyjne, w którym uczestniczyło około 30 osób. Tematy 
wykładów dotyczyły głównie obniżania kosztów produkcji 
trzody chlewnej oraz problemów chorobowych u świń. 

Wszystkie spotkania umiliły słodkie poczęstunki z kawą 
i herbatą, a zakończyły uroczyste obiady, podczas których 
miejsce miały ciekawe i fachowe rozmowy.

Akademia WIPASZ
Wraz z początkiem nowego roku rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań w ramach Akademii WIPASZ. 
W pierwszym kwartale odbyło się 9 spotkań dyskusyjno-edukacyjnych, w których wzięło udział około 
tysiąc osób.
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Bydło

Także dla hodowców bydła odbyło się do tej pory kilka 
spotkań z cyklu Akademii WIPASZ. 8-ego lutego w Kuleszach 
Kościelnych odbyła się pierwsza w tym kwartale Akademia, 
w której uczestniczyło około pięćdziesięci u hodowców 
z danego rejonu. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać 
wykładu lekarza weterynarii na temat chorób bydła mlecz-
nego i sposobu ich leczenia. Poza tym poruszane były tematy 
dotyczące bilansowania dawek z wykorzystaniem mieszanek 
paszowych oraz zastosowania ekstrudowanego siemienia 
lnianego w żywieniu bydła. 

Natomiast 19-stego lutego w miejscowości Zabiele-Zakaleń 
odbyło się spotkanie z udziałem Dr hab. inż. Renaty Klebaniuk, 
która mówiła o parametrach jakościowych dobrej kiszonki. 
Po przedstawieniu kompleksowych ofert fi rm Syngenta, 
DSV, Agrosimex, Grupa Azoty miała miejsce żywiołowa i peł-
na wiedzy dyskusja, w której uczestniczyło około 150 osób.

Kolejne spotkanie z hodowcami i producentami bydła 
miała miejsce 25-go lutego w Drobinie. Niewątpliwy au-
torytet wśród przedstawicieli środowiska naukowego – dr 
Zbigniew Lach – przedstawił interesujący wykład na temat 
„ Drożej znaczy taniej”. Poza tym uczestnicy spotkania mieli 
możliwość wysłuchania prelekcji przedstawicieli kilku fi rm, 
m.in. Virbac, Noack, KWS Lochów, Basf Polska, Anvil, CHU 
„Bugaj”, Barenbrug, Saaten Union. Zróżnicowanie i ilość wy-
stąpień skłoniło gości i przedstawicieli fi rm do żywiołowej 
dyskusji.

Szóstego marca w Nieborowie, WIPASZ wraz z Mazowie-
ckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz fi rmą Hy-
pred zorganizował spotkanie szkoleniowo-edukacyjne dla 
około sześćdziesięciu hodowców i producentów bydła. 
Jako pierwszy wystąpił Pan Konrad Kozakiewicz z wykła-
dem na temat bolusów HYDiet jako prewencji chorób 
metabolicznych. Następnie Produkt Menadżer WIPASZ 
S.A.- Filip Kula przedstawił obszerny materiał o tym, jak 
ogromnym wyzwaniem dla współczesnego hodowcy jest 
żywienie krów mlecznych. Bardzo ucieszył nas fakt, iż zain-
teresowanie owym wykładem było tak duże, że uczestnicy 
nie chcieli zakończyć dyskusji, która wywiązała się pod-
czas wystąpienia. Zwieńczeniem spotkania była prelekcja 
przedstawiciela MCHiRZ Pana Wojciecha Lus, który podjął 
temat selekcji genomowej bydła.

Ostatnim dotychczasowym spotkaniem z cyklu Akademia 
WIPASZ było to, zorganizowane wspólnie z fi rmą Syngen-
ta, w Dniu Kobiet (8-go marca) w Kumiale koło Korycina. 
Blisko 100 osób miało możliwość wysłuchać wykładu na 
temat okresu okołoporodowego, charakterystyki odmian 
kukurydzy kiszonkowej oraz ziarnowej i ich ochrony. Na-
tomiast o „życiodajnym białku”, czyli zastosowaniu amino-
passu w żywieniu bydła opowiedział przedstawiciel fi rmy 
Noack – Jędrzej Staniszkis. 

Wszystkie powyższe spotkania zakończyły się uroczystymi 
obiadami dla wszystkich uczestników, podczas których nie 
zabrakło żywiołowych i interesujących dyskusji na tematy 
dotyczące żywienia i higieny bydła mlecznego .
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Drób

20-tego lutego w Iławie odbyło się, organizowane przez 
spółkę Farmer i fi rmę WIPASZ, spotkanie hodowców indy-
ka, w którym wzięło udział około 130 osób. Na spotkaniu 
poruszane były tematy dotyczące aktualnej sytuacji na ryn-
ku drobiu zarówno w Polsce, jak i na świecie. Spotkanie 
prowadzili Prezesi obu Firm – spółki Farmer – Włodzimierz 
Olszewski, oraz WIPASZ S.A. – Józef Wiśniewski. Podczas 
spotkania dyskutowano o globalnym wzroście produkcji 
mięsa drobiowego oraz problemach i trudnościach z jaki-
mi spotykają się polscy hodowcy drobiu (w tym także in-
dyka). Poruszano temat kosztów produkcji mięsa drobio-
wego oraz możliwości ich optymalizacji. Przybyli goście 
wysłuchali także prelekcji Produkt Menadżera WIPASZ S.A., 
lekarza weterynarii Marka Mrozowskiego, który przedsta-
wił między innymi temat ekonomii chowu indyka.

Podczas spotkania nie zabrakło interesującej wymiany 
poglądów na tematy związane z ekonomią i opłacalnoś-
cią produkcji mięsa drobiowego. Uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać różnych poglądów związanych z odmiennymi 
punktami widzenia osób biorących udział w konwencie. 
Tradycyjnie przy tego typu spotkaniach nie zabrakło uro-
czystego i smacznego obiadu – oczywiście z indyka.

Wszystkim uczestnikom Akademii WIPASZ serdecznie 
dziękujemy za przybycie i miłą atmosferę. I już teraz 
zapraszamy na kolejne spotkania. Zainteresowanych 
prosimy o kierowanie zapytań o terminy i miejsca 
najbliższych Akademii WIPASZ do „swojego” doradcy 
żywieniowego.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!
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Innowacja 
w żywieniu 

krów mlecznych

mikrokapsułkowane 
witaminy w mieszankach 
dla krów mlecznych

•   składniki odżywcze 
zamknięte w kapsułkach 

•   produkty przebadane 
i sprawdzone przez fi rmę Vetagro 

•   innowacyjna technologia Vetagro, 
pozwalająca na bezpieczne przejście 
witamin przez żwacz

•   redukcja zapachu i poprawa smaku paszy

•   stopniowe i powolne uwalnianie 
składników odżywczych 

•   ochrona witamin przed czyn-
nikami środowiskowymi

•  światowa jakość

Nanotechnologia 
w produktach WIPASZ! 


