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O d  Z a r z ą d u

Józef Wiśniewski 

Prezes Zarządu 

WIPASZ S.A.

Drodzy Klienci i Przyjaciele WIPASZ-u!

Trzymacie w swoich rękach szczególne wydanie Magazynu Hodowcy. 

W tym roku bowiem WIPASZ obchodzi swoje 20-lecie. 

Wiedza i doświadczenie, które zdobyliśmy przez te 20 lat są nie do 

przecenienia. Jesteśmy zaszczyceni, że razem z Państwem mogliśmy 

i nadal możemy tworzyć nowe produkty i rozwiązania, które czynią 

życie łatwiejszym. 

Od zawsze chciałem, aby WIPASZ był fi rmą nowoczesną, identyfi -

kowaną z solidnością i wysoką jakością. Dlatego też od 20 lat wpieramy 

polskie rolnictwo ale również inwestujemy w innowacyjność. 

Sztuką jest żywić dobrze – tak, aby zwierzęta były zdrowe od początku 

chowu oraz aby konsumenci mogli kupować zdrową żywność i dbać 

tym samym o swoje zdrowie. To sztuka – nasza SZTUKA KARMIENIA! 

Karmimy Polaków i chcemy karmić ludzi w Europie, Azji i Afryce.

Staramy się na każdym kroku wspomagać i poprawiać efektywność 

oraz wyniki produkcyjne naszych Klientów. Na dowód tego znajdą 

Państwo w tym numerze nasze osiągnięcia w dziedzinie żywienia 

drobiu i bydła. Możemy się chwalić! Hodowcy, których stada są 

prowadzone przez naszych Doradców Żywieniowych są na samych 

szczytach w rankingach ogólnopolskich. 

Z okazji jubileuszu 20-lecia WIPASZ dziękuję Wam za zaufanie 

dotychczas nam okazywane. Jest ono dla nas wyróżnieniem i zachętą 

do dalszej pracy. A przed nami wiele wyzwań na kolejne 20 lat…!

Do zobaczenia na jubileuszu 

„20 lat z Wipaszem”!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę Państwu 

wszystkiego co najlepsze. Niech wiosenne nastroje zapanują 

w Państwa domach i wypełnią je radością i rodzinną atmosferą.
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Wpływ podklinicznej ketozy 
na zdrowie, mlecznoÊç, wyniki rozrodu 
oraz ryzyko brakowania krów
Większość problemów z krowami w okresie okołoporodowym jest związanych z zaburzeniami 
metabolicznymi, które w niektórych przypadkach są bezpośrednią przyczyną klinicznej choroby. 
Krowy muszą zaadaptować się do zwiększonego zapotrzebowania pokarmowego we wczesnej 
laktacji, aby bezproblemowo przejść okres przejściowy. Ujemny bilans energetyczny jest normalną 
częścią odpowiedzi fi zjologicznej na laktację u wszystkich krów. Ale to właśnie zdolność krowy do 
zaadaptowania się do ujemnego bilansu energetycznego jest tym, co determinuje sukces. 

Todd Duffi  eld, DVM, DVSc, Professor

Wprowadzenie

Nieodpowiednia adaptacja do ujemnego bilansu ener-

getycznego prowadzi do nadmiernej mobilizacji tłuszczu 

i w efekcie do zwiększenia ilości ciał ketonowych w organi-

zmie, co odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu się zespołu 

stłuszczenia wątroby, klinicznej ketozy oraz przemieszcze-

nia trawieńca. Ciężki ujemny bilans energetyczny może tak-

że zwiększać ryzyko zatrzymania łożyska, zapalenia macicy 

oraz zapalenia gruczołu mlekowego na skutek upośledze-

nia funkcji układu immunologicznego. W praktyce wystę-

powanie podklinicznej choroby jest znacznie częstsze niż 

choroby klinicznej, zwierzę często przechodzi ją w sposób 

niezauważony, a może ona zwiększać ryzyko ciężkiej cho-

roby klinicznej, spadku produkcyjności oraz powodować 

pogorszenie wyników rozrodu. Podkliniczna ketoza jest 

związana ze spadkiem produkcji mleka, wzrostem ryzyka 

chorób w okresie okołoporodowym, pogorszeniem wyni-

ków rozrodu i zwiększony ryzykiem brakowania. 

Częstość występowania choroby

Dane dotyczące częstości występowania podklinicznej ke-

toza różnią się znacznie, w zależności od ich źródła. Chociaż 

istnieją przydatne testy do wykonywania bezpośrednich 

badań w mleku, krwi i moczu, za standard uznaje się po-

miar stężenia beta-hydroksymaślanu (BHBA) w surowicy. 

W oparciu o ten test i wartość progową dla podklinicznej ke-

tozy wynoszącą 1,4 mmol/l BHBA przeprowadzono ostatnio 

szereg badań w Ameryce Północnej i stwierdzono częstość 

występowania tej choroby w stadzie od 30 do 50%, przy 

czym różnice w częstości występowania pomiędzy różny-

mi stadami były znaczne. Wartości na poziomie 1,0 mmol/l 

zostały uznane za mające ujemny wpływ na zdrowie krów 

oraz wyniki rozrodu oraz prawdopodobnie przyczyniały się 

do wyższej częstości zachorowań. Podkliniczna ketoza wy-

stępuje często i na większości ferm zazwyczaj pojawia się 

w ciągu pierwszych trzech tygodni laktacji.

Związek z chorobami w okresie okołoporodowym

Podwyższenie stężenia BHBA powyżej 1,0 mmol/l zwięk-

szało prawdopodobieństwo przemieszczenia trawieńca 

(Geishauser et al, 1997; LeBlanc et al, 2005; Opsina et al, 

2011). U krów ze stężeniami BHBA wynoszącymi 1,4 mmol/

l lub więcej w pierwszych dwóch tygodniach po porodzie 

prawdopodobieństwo rozwinięcia się klinicznej ketozy lub 

przemieszczenia trawieńca było trzy do szczęściu razy wyż-

sze (Duffi  eld et al, 2009). Ponadto u krów w 1 tygodniu po 

porodzie, u których stwierdzono ponad 1,2 mmol/l BHBA, 

wykazano trzy razy większe prawdopodobieństwo rozwi-

nięcia się zapalenia macicy. 

Produkcyjność prosiąt, status miedzi 
i mikrofl ory jelitowej.
Wcześniejsze badania na prosiętach wykazały, że działanie 

miedzi stymulujące wzrost związane jest z jej przeciwbakte-

ryjnym działaniem w jelitach, tzn. miedź hamuje wzrost mi-

kroorganizmów powodujących choroby jelit, a więc wywołu-

je efekt taki jak antybiotyk (Fuller i wsp., 1960). W tym samym 

czasie, Bowland (1961) stwierdził, że wpływ miedzi na stymu-

lację wzrostu jest tym ważniejszy, im źródło tego pierwiastka 

jest bardziej przyswajalne.

Jak może MINTREX Cu, prawdziwy chelat 
miedzi, maksymalizować wzrost prosiąt?
W ramach badań przeprowadzonych w procesie rejestra-

cyjnym, 240 odsadzonych prosiąt (w wieku 26 dni) zostało 

przydzielonych do jednej z trzech grup żywieniowych, po 8 

powtórzeń i 10 prosiąt każda. Grupy były następujące: 6 mg/kg 

Cu z CuSO4 (T1, Kontrola ), 170 mg/kg miedzi z CuSO4 (T2) 

i 170 mg/kg miedzi w formie MINTREX Cu (T3). Poziom me-

tioniny był zbilansowany we wszystkich grupach, z uwzględ-

nieniem aktywnej metioniny wniesionej przez chelat. Prosięta 

z grupy T3 uzyskały wyższy poziom Cu w wątrobie niż świ-

Ż y w i e n i e
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nie z grupy T2 ( 30.46 vs 18,37 mg/kg, p = 0,06) i znacznie 

wyższy niż poziom Cu w wątrobie świń z grupy kontrolnej T1 

(6,83 mg/kg, p < 0,01 ). Poziom miedzi w tkankach wątroby 

wskazuje, że forma chelatu Cu była bardziej biodostępna niż 

nieorganicznego źródła tego pierwiastka (rys. 2).

Rys. 2. Wpływ MINTREX Cu na poziom miedzi odkładanej w różnych 

tkankach (Parker, Gracia, EAAP Kreta – sierpień 2010 r.) (a, b, p = 0,06)

W tym samym doświadczeniu rejestracjyjnym opisanym 

wcześniej (Parker i inni, 2010), stwierdzono, że prosięta ży-

wione paszą zawierającą chelatowane źródło miedzi, dy-

namika wzrostu była o 9% większa w okresie 42 dni, niż 

karmione paszami zawierającymi nieorganiczne źródła 

miedzi ze średnim dziennym przyrostem na poziomie (g/d) 

346, 346 i 378 dla grup odpowiednio T1, T2, T3, (P=0,032). 

W tym samym okresie było większe pobranie paszy przez 

prosięta karmione paszami ze źródłem miedzi w formie 

chelatu w porównaniu do prosiąt z grupy T2, odpowiednio 

544 vs. 510 g/d (p=0,034). Wyniki te, jak również wskaźnik 

wykorzystania paszy (FCR) pokazano na Rys. 3.

Rys. 1. Wchłanianie miedzi: 

droga pokarmowa i metaboliczna.

T r z o d a

Zanczenie cynku, miedzi i manganu wynika z roli, jaką peł-

nią te mikroelementy w organizmie zwierzęcym. Mają one 

wpływ na:

1.  Integralność struktur tkankowych 

Synteza kolagenu i keratyny (Zn) i połączenia między 

nimi (Cu). 

2.  Rozwój i wytrzymałość kości 

Kolagen (Zn i Cu) i tkanki łącznej – chrząstek – (Mn).

3.  Aktywność enzymatyczna 

Setki enzymów zawierają Zn, Cu, Mn i Se.

4.  Układ odpornościowy 

limfocyty B, T i produkcja przeciwciał.

5.  Bilans oksydacyjny.

Jednocześnie bardzo ważnym elementem decydującym 

o zastosowaniu chelatów – MINTREX – dla prosiat jest sta-

tus zdrowotny oraz uzyskiwane wyniki produkcyjne, czyli 

zdefi niowany priorytet danej fermy. Możliwe są zatem dwa 

warianty:

1.  MINTREX Cu – pełna substytucja miedzi w formie siar-

czanu przez chelat na poziomie 150 ppm; wariant ten 

jest dedykowany dla ferm o podwyższonym ryzyku 
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Prosięta w okresie wzrostu, szczególnie podczas odsadzenia są narażone na ryzyko zaburzeń zdro-
wia jelit z powodu nierównowagi składników odżywczych. Ze względu na rekordowo wysokie ceny 
głównych surowców paszowych, stosowanie alternatywnych komponentów może powodować dys-
biozę mikrofl ory przewodu pokarmowego, co prowadzi do pogorszenia wyników produkcyjnych 
i ekonomicznych. Ponadto, pasza i woda zawierają wiele antagonistów mineralnych i konkurentów 
absorpcji, takich jak siarka, fi tyniany lub nadmiar wapnia, które wraz z alternatywnymi surowcami, 
może spowodować zaburzenia prawidłowego żywienia mineralnego, wpływającego na stan zdro-
wia i produkcyjność zwierząt oraz dobrostan i jakość tuszy.

MINTREX®:
Chelaty cynku, miedzi i manganu dla prosiàt 
odsadzonych: efektywny dodatek paszowy 

Alain Bourdonnais, Stanisław Budnik – Novus Europe

wystąpienia biegunek u prosiąt, ponieważ jest tu wyko-

rzystywany efekt wpływu miedzi na mikrofl orę jelitową, 

a w konsekwencji stymulacji wzrostu;

2.  MINTREX Zn, Cu i Mn – cynk i mangan w tym wariancie 

są w 100% stosowane w formie MINTREX jednocześnie 

przy zmniejszonych poziomach (odpowiednio 75 i 20 

ppm), natomiast miedź w 50% stosowana w formie MIN-

TREX i 50% w formie siarczanu; wariant ten dedykowany 

jest dla ferm o bardzo dobrej kontroli stanu zdrowia oraz 

zainteresowanych przede wszystkim poprawą wyników 

odchowu.

Jednakże u większości gatunków zwierząt, miedź jest sła-

bo wchłaniana: zazwyczaj nie więcej niż 5–10% zawartej 

w diecie miedzi jest wchłaniana przez dorosłe zwierzęta, 

młodsze zwierzęta są w stanie wchłonąć większą jej ilość 

15-30% Cu zawartej w paszy (McDowell, 1992). Po wchło-

nięciu przez jelito, miedzi jest transportowana przez układ 

krwionośny, a jej głównymi odbiorcami są wątroba i nerki 

(Linder et al. 2000). Wątroba jest bardzo ważnym organem 

homeostazy miedzi, ponieważ jest ona głównym miej-

scem jej magazynowania i dystrybucji (Damerona i Howe, 

1998). Schemat przepływu miedzi przedstawia rysunek 1.

P r o f i l a k t y k a

37MAGAZYN HODOWCY nr 1/2014

D r ó b

36 MAGAZYN HODOWCY nr 1/2014

De-Odorase™ w produkcji drobiarskiej
Problem zapachów i emisji z pomiotu to problem stary jak świat. W nowoczesnym świecie, kiedy 
fermy często mogą znajdować się w bliższej odległości od budynków mieszkalnych, problem staje 
się poważny. 

Renata Olejniczak – Alltech, Dr. Jules Taylor-Pickard – Alltech

Ustawa „odorowa” ciągle nie powstała jednak, jak zapewnia 

Ministerstwo Środowiska, prace nad nią wciąż trwają. 

Obecnie kwestie te uregulowane są w następujących prze-

pisach: 

1.  zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. P.o.ś., 

jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie od-

działuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, 

w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia jego 

oddziaływania na środowisko, a w przypadku pogorszenia 

stanu środowiska spowodowanego działalnością podmio-

tu, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

2.  na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy P.o.ś. organem ochrony 

środowiska właściwym w sprawie, o której mowa powyżej, 

jest starosta;

3.  zgodnie z art. 363 ustawy P.o.ś. wójt, burmistrz lub pre-

zydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie 

fi zycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na śro-

dowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmie-

rzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na 

środowisko.

Ponadto, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 

z późn. zm.):

1.  Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydał 

Rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 

877, zm., Dz. U. z 2009 r. Nr 108, poz. 907), w tym fermy 

drobiu, które reguluje także sprawy związane z konstruk-

cją i usytuowaniem obiektów budowlanych (zbiorniki 

i płyty na odchody zwierzęce), w których prowadzona 

jest produkcja zwierzęca; 

Podobnie, stwierdza się obecnie, że u pracowników ferm, 

którzy narażeni są na wysokie epoziomy lotnych gazów ze 

ściółki i pomiotu, np. amoniaku, mogą wystąpić poważne 

problemy z drogami oddechowymi. 

Argument ten jest również podnoszony przez mieszkań-

ców terenów w bezpośrednim otoczeniu ferm. 

Ponadto wprowadzone w wielu krajach wyższe standar-

dy dobrostanu wymagają ścisłego monitorowania na fer-

mach poziomu amoniaku i związanych z nim problemów 

(np. uszkodzeń opuszki podeszwowej) i hodowcy mogą 

spotykać się z karami za niedotrzymanie tych rygorystycz-

nych standardów w stadach lub odrzuceniem zwierząt 

uznanych jako nie spełniające standardów.

Jak podaje „Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 

Rady w sprawie ustanowienia minimalnych zasad doty-

czących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na 

produkcję mięsa”

 

COM(2005) 221 końcowy – 2005/0099 (CNS) (2006/C 

28/05): „Zakłady o wyższym maksymalnym zagęszczeniu 

hodowli muszą dostosować się do maksymalnych wy-

mogów dodatkowych dotyczących informowania i do-

kumentacji, stężenia NH
3
 i CO

2
, temperatury i wilgotności, 

zagospodarowania i prowadzenia kontroli systemów wen-

tylacji, schładzania i ogrzewania, a także oceny wskaźni-

ków dobrostanu zwierząt podczas badań poubojowych 

i procedur w przypadku niedopełnienia wymienionych 

wymogów”. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2012 r. 

w sprawie wymagań i sposobów postępowania przy 

utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach 

UE (Dz. U. 2010, nr 56, poz. 344 z późniejszymi zmianami) 

stężenie amoniaku w budynkach dla drobiu nie powinno 

przekroczyć 20 ppm czyli 15 mg/m3 (poziom wyczuwalny 

węchem). 

Spotkania

Fundacja



MAGAZYN HODOWCY nr 1/2014 3

A k t u a l n o ś c i

XX lat z WIPASZ!

Początki fi rmy 

Wszystko zaczęło się w 1994 r., kiedy właściciel firmy, 

Józef Wiśniewski uruchomił małą, lokalną mieszalnię pasz 

w Wadągu koło Olsztyna. Od początku stawiał na wysoką 

jakość produktu. Wiedział, że tylko najlepsze produkty są 

w stanie długofalowo obronią się na konkurencyjnym już 

wtedy rynku. Klienci nie pozostali mu dłużni. Dobrej jakości 

produkt przyjął się na rynku i tym samym przyczynił się do 

rozwoju fi rmy. Z roku na rok rośnie produkcja i asortyment 

mieszanek paszowych, koncentratów i dodatków mine-

ralnych. Na dzień dzisiejszy WIPASZ produkuje bowiem 

blisko mln ton pasz rocznie. W naszej ofercie mamy kilka-

dziesiąt produktów zaspokajających wszystkie potrzeby 

gospodarstw hodowlanych. Pasze produkowane są w no-

woczesnych obiektach na terenie całej Polski – w Morągu, 

Krośnie koło Pasłęka, Międzyrzecu Podlaskim, Kole oraz 

w Wadągu koło Olsztyna, gdzie jednocześnie mieści się 

siedziba fi rmy. 

Surowiec to podstawa

WIPASZ wykorzystuje do produkcji pasz głównie zboże 

zebrane z polskich pól. Zachowujemy konkurencyjność 

cenową i rzetelność w regulowaniu należności.

Od wielu lat specjalizujemy się w skupie, profesjonalnej 

konserwacji i przechowywaniu zbóż i kukurydzy. Dysponu-

jemy kompletnie wyposażonym laboratorium, które gwa-

rantuje szybką i rzetelną ocenę dostarczanego zboża lub 

kukurydzy. Laboratoria działające przy wszystkich naszych 

zakładach produkcyjnych wyposażone są w nowoczesny 

sprzęt do pełnej i bardzo szybkiej analizy parametrów ja-

kościowych przyjmowanych zbóż.

W kręgu naszych zainteresowań leży pozyskiwanie zbóż 

o wyrównanej i wysokiej jakości: pszenicy, pszenżyta, jęcz-

mienia, żyta, owsa i mieszanek zbożowych, jak również 

kukurydzy i roślin strączkowych. Zawsze premiujemy ce-

nowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość 

i przy zbożach – zawartość białka.

Firma WIPASZ to największy polski producent pasz dla drobiu, trzody i bydła oraz lider w produkcji 
świeżego mięsa z kurczaka. W tym roku mija 20 lat naszej obecności na rynku. 
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Koło

Krosno

Międzyrzec Podlaski

Gałwuny

Wadąg

RYS HISTORYCZNY

rok założenia fi rmy

przedsiębiorstwo funkcjonuje pod nazwą 

Wytwórnia Pasz WIPASZ Józef Wiśniewski,

2 maja fi rma zostaje przekształcona w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym 

udziałowcem jest Józef Wiśniewski,

7 września zmiana formy prawnej fi rmy, Wytwór-

nia Pasz „Wipasz” Sp. z o.o. uległa przekształceniu 

w spółkę akcyjną o nazwie WIPASZ Spółka Akcyjna,

z dniem 30 czerwca do spółki WIPASZ S.A. nastąpi-

ło przeniesienie prawa własności zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa spółki Polska Grupa Dro-

biarska sp. z o.o. w Mławie. Spółka Polska Grupa 

Drobiarska w Mławie obecnie funkcjonuje pod 

nazwą Zakład Drobiarski w Mławie.

INWESTYCJE

modernizacja wytwórni w Wadągu,

budowa wytwórni w Morągu,

budowa i uruchomienie wytwórni pasz 

w Krośnie k. Pasłęka,

budowa i uruchomienie wytwórni 

w Międzyrzecu Podlaskim,

budowa i uruchomienie magazynów 

zbożowych i punktu skupu zbóż w Gałwunach,

budowa i uruchomienie wytwórni w Kole,

budowa nowej siedziby WIPASZ S.A. – nowoczes-

ne biuro zatrudniające kilkadziesiąt osób.

modernizacja Zakładu Drobiarskiego w Mławie,

uruchomienie linii naważająco-pakującej ISHIDA 

w Zakładzie Drobiarskim w Mławie.

1994

1994-2000

2000

2009

2010

1996-1998

1999-2000

2003-2004

2005-2006

2007

2007-2008

2008-2009

2010-2011

2011

Historia fi rmy
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Zakupione od polskich rolników zboże przechowujemy 

w nowoczesnych i bezpiecznych elewatorach, gwarantują-

cych najwyższą jakość zbóż, wykorzystywanych w produk-

cji pasz. Nasze elewatory zlokalizowane przy wytwórniach 

są zdolne pomieścid ponad 300 tys. ton zboża. 

Pasze dobre z natury 

WIPASZ produkuje pasze dla trzech dywizji – drobiu, trzody 

i bydła.

Pasze dla drobiu. Pasze dla drobiu znajdują się w ofer-

cie WIPASZ od początku istnienia fi rmy – czyli od 20 lat. 

WIPASZ S.A. oferuje mieszanki pełnoporcjowe oraz kon-

centraty stosowane w żywieniu kurcząt brojlerów, indyków 

brojlerów, stad reprodukcyjnych kurzych (ciężkie i lekkie) 

i indyczych, nioski towarowej, drobiu wodnego. Każda 

z linii produktowych stanowi czołowe osiągnięcie w dzie-

dzinie żywienia i zapewnia doskonały skład surowcowy 

oraz optymalne zbilansowane składników gwarantujące 

pełne wykorzystanie potencjału genetycznego ptaków.

Wyróżnikiem jest stała dbałość o bezpieczeństwo i efektyw-

ność produktu wyrażana poprzez bezwzględne przestrze-

ganie polityki jakości Spółki oraz codzienne monitorowa-

nie wyników produkcyjnych żywionych stad. Wieloletnia 

baza danych pozwala analizować czynione postępy a tak-

że wyraźnie wskazuje najefektywniejsze rozwiązania.

Budowanie zespołu sprzedażowego ze specjalistów: zoo-

techników i lekarzy weterynarii pozwala sprzedawać nie 

tylko paszę, ale także wiedzę i doświadczenie w branży, 

umożliwiając jednocześnie Klientowi właściwe i pełne 

wykorzystywanie potencjału mieszanek paszowych do-

starczanych przez Spółkę. WIPASZ S.A. to stabilny partner 

w hodowli nie tylko w zakresie sprzedaży pasz, ale także 

autorytet w dziedzinie produkcji żywności pochodzenia 

zwierzęcego.

Pasze dla trzody. Oferta produktów WIPASZ dla Trzody 

Chlewnej obejmuje pasze pełnoporcjowe, mieszanki uzu-

pełniające, premiksy farmerskie, surowce i dodatki. Pasze 

i mieszanki paszowe uzupełniające dla trzody znajdują się 

w ofercie WIPASZ już od 15 lat, a w 2013r. ich roczna pro-

dukcja przekroczyła 150 tyś ton. Wszystkie nasze zakłady 

produkcyjne posiadają zezwolenia na wytwarzanie i obrót 

paszami leczniczymi. Jest to jednoznaczne ze spełnianiem 

wysokich wymagań technicznych dotyczących produkcji, 

jak i wymagań związanych z wewnętrzną kontrolą jakości.

Dział Trzody Chlewnej składa się ze specjalistów w zakresie 

żywienia. W jego skład wchodzi również Gabinet Wetery-

naryjny oraz Dział Kontraktacji Trzody. Poza sprzedażą pasz 

udzielamy również porad weterynaryjnych oraz organizu-

jemy dostawy warchlaków i sprzedaż tuczników, gwaran-

tując uczciwą, terminową zapłatę.

Pasze dla bydła. Pasze i mieszanki uzupełniające dla bydła 

znajdują się w ofercie WIPASZ już od 12 lat. Przy tworzeniu 

receptur korzystamy ze współpracy z najlepszymi doradca-

mi żywieniowymi, lekarzami weterynarii oraz fi rmami pro-

dukującymi specjalistyczne dodatki żywieniowe. Ogrom-

ne znaczenie w tworzeniu oferty dla Hodowców bydła 

ma opinia ich samych. To właśnie informacje uzyskiwane 

od naszych Klientów sprawiają, że oferta produktowa dla 

bydła jest stale aktualizowana i znajdą w niej Państwo tylko 

najlepsze i sprawdzone produkty. Mamy się czym szczycić 

– wśród najlepszych Hodowców w Polsce, którzy są wy-

różniani i nagradzani za wyniki produkcyjne, znajdują się 

zawsze Hodowcy, z którymi współpracują nasi Doradcy 

Żywieniowi. Zaufali nam i naszemu produktowi nie tylko 

sami Hodowcy. Od lat bowiem współpracujemy z najlep-

szymi mleczarniami w Polsce.

Pasze dla ślimaków. WIPASZ jest przygotowany nawet 

na najbardziej wymagającego Klienta jakim jest ślimak! 

Wykorzystując naszą wiedzę, technologię i doświadczenie 

w produkcji pasz stworzyliśmy paszę premium dla produk-

tu premium jakim jest ślimak. Pasze są sporządzane z wy-

selekcjonowanych, ekologicznych ziaren zbóż z domieszką 

specjalnych ziół. Pasza WIPASZ dla ślimaków jest doceniona 

przede wszystkim dlatego, że jest specjalnie opracowana 

i specjalnie mielona (miałka) pod kątem łatwego spożycia. 

Na tą chwilę produkujemy 3 rodzaje paszy dla ślimaków: 

pasza reprodukcja, odchów i tucz. Każda z nich spełnia 

określone zadanie w określonym cyklu życia ślimaka. 

Ludzie ponad wszystko! 

W całej fi rmie zatrudniamy blisko 1100 osób, w tym kil-

kudziesięciu ekonomistów, lekarzy weterynarii i zootech-

ników, którzy każdemu hodowcy stale służą pomocą me-

rytoryczną. Nasi eksperci przekazują najnowszą wiedzę 
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z zakresu żywienia i hodowli zwierząt, podpowiadają jak 

zwiększyć efektywność ekonomiczną gospodarstwa, szyb-

ko reagują w przypadku problemów zdrowotnych stada. 

Sztuka karmienia 

Od początku działalności przywiązujemy wielką wagę do 

jakości pasz. Nasze produkty są zdrowe dla zwierząt i cha-

rakteryzują się stałością parametrów technicznych. Prowa-

dzimy odpowiedzialny biznes – zdrowie zwierząt to zdro-

wie Konsumenta. Dysponujemy nowoczesnymi liniami 

produkcyjnymi, własnym laboratorium do badania surow-

ca i produktów oraz własną fl otą. Ale to nie wszystko.

Czujemy się odpowiedzialni za zdrowe i bezpieczne żywienie 

ludzi – to dla nas najwyższe wartości, na których opieramy na-

szą działalność. Chcemy, żeby nasi konsumenci kupowali żyw-

ność z pełną świadomością i przekonaniem dobrego wyboru.

Ponieważ jesteśmy fi rmą w 100% opartą na polskim kapi-

tale, a do wytwarzania pasz stosujemy najwyższej jakości 

polskie surowce, uzasadnione jest używane przez nas ha-

sło: „Z polskich pól na polski stół”.

 

Po nitce do kłębka…

Założenie było jedno: wykorzystując nasze doświadczenie 

związane z drobiarstwem produkować zdrową i smacz-

ną żywność. Od 2010 roku funkcjonuje Zakład Drobiarski 

WIPASZ w Mławie. Od początku położyliśmy nacisk na bez-

pieczeństwo produkcji i nowoczesny park maszynowy.

Aktualnie produkujemy 180 t mięsa drobiowego dziennie. 

Posiadamy najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie 

transportu żywca – załadunek kontenerowy, uboju, dzie-

lenia, pakowania. Inwestycje, które są w realizacji zwiększą 

obecne moce produkcyjne do 400 ton.

Współpracujemy z najlepszymi hodowcami drobiu, któ-

rych fermy nadzorujemy. Dział Kontraktacji realizuje skup 

kurcząt brojlerów w oparciu o długoterminowe umowy 

kontraktacyjne. W celu dotarcia do jak największego grona 

producentów kurczaka brojlera proponujemy korzystne 

dla hodowców rozwiązania w warunkach współpracy.

Kolejny plus to bardzo dobra lokalizacja fi rmy (centrum 

Polski) pozwalająca na zakup żywca drobiowego z wie-

lu powiatów ościennych województw. Na tych terenach 

wszyscy hodowcy mają również dostęp do wyspecjalizo-

wanego serwisu zoohigieniczno-weterynaryjnego.

Nasz polski produkt już dziś jest doceniany nie tylko przed 

polskich konsumentów, lecz również poza granicami na-

szego kraju. Naszego Kurczaka spożywają konsumenci 

z Polski i Europy a już niedługo poszerzymy swoją ekspan-

sję o nowe rynki takie jak Azja czy Afryka.

Cudze chwalicie, swojego nie znacie!

WIPASZ S.A. od lat znajduje się w czołówce regionalnych 

i ogólnopolskich rankingów. Każda z nagród jest dla nas 

powodem do dumy, a jednocześnie potwierdzeniem, że 

oferujemy najwyższą jakość produktów i usług, zaspokaja-

jąc potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Nagrody 

i wyróżnienia, które otrzymujemy są zachętą i mobilizacją 

do dalszej pracy nad ciągłym rozwojem, doskonaleniem 

i podnoszeniem jakości.

Nasza przyszłość…

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu stajemy się liderem 

polskiej branży paszowej, ponadto dzięki nowej inwestycji, 

wykorzystującej najnowocześniejsze technologie świato-

we w zakresie uboju, rozbioru i pakowania świeżego mięsa 

drobiowego mamy nadzieję stać się również liderem w tej 

dziedzinie.

WIPASZ S.A. jest najbardziej preferowaną marką miesza-

nek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających oraz 

wyrobów z mięsa drobiowego w Polsce i poza granicami. 

Hodowcy, producenci żywności oraz konsumenci myśląc 

o doskonałej, zdrowej i bezpiecznej żywności dla ludzi 

i zwierząt mają na myśli fi rmę WIPASZ S.A.
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Popraw wydajnoÊç swojego stada z WIPASZ-em!
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Zestawienie 2010-2013 przedstawia pracę naszych Do-

radców Żywieniowych wykonaną wspólnie z Hodowca-

mi na różnych, losowo wybranych, stadach z odmiennym 

potencjałem produkcyjnym oraz o zróżnicowanym sta-

tusie zdrowotnym. Wyniki były uzyskiwane przy użyciu 

różnych mieszanek uzupełniających naszej fi rmy i obra-

zują możliwości poprawy zarówno poziomu produkcji, 

hodowli, jak również zdrowia hodowanych zwierząt jaką 

niesie za sobą współpraca z fi rmą WIPASZ S.A.

2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

64,11 57,50 53,75 57,40 52,15 59,11 61,59 95,19 61,39 53,98 54,73 61,72

24,80 23,70 22,55 21,96 22,88 23,13 22,98 26,24 25,36 27,48 26,81 26,05
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208,95 229,57 257,00 239,89 217,89 246,46 226,02 267,76 209,00 207,47 199,35 215,22

2010 2013

2010 2010 20
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2010 2013

2013 2013 2013 2013

66,68 73,00 79,58 74,92

27,82 28,79 28,61 29,39
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Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyniki w gospodarstwach 

bydła mlecznego, uzyskane na paszach WIPASZ S.A. na przestrzeni 

ostatnich 12 miesięcy.

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

21 20.8 920 4.12 38 3.37 31

21 20.8 1156 4.13 48 3.37 39

18.6 11527 3.94 454 3.32 383

 W W  1

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

22 19.7 959 3.75 36 3.5 34

20 19.6 883 3.58 32 3.42 30

29 20.5 10765 4 431 3.54 381

 W W  3

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

97 95.5 935 3.91 37 3.37 32

99 96.7 632 3.96 25 3.39 21

123 91.4 10361 3.84 398 3.3 342

 W W  5

kg mleka % bia ka

13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/07 13/09 13/10 13/11 13/12 14/01 14/02

2013 2014

35

30

3,2

3,6
3,4

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

100 99 982 3.81 37 3.4 33

102 99 1297 3.82 50 3.41 44

98.7 11095 3.69 409 3.36 373

 W W  2

13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/07 13/09 13/10 13/11 13/12 14/01 14/02

2013

kg mleka % bia ka

2014

3,4

30

35

3,3
3,2

kg mleka % bia ka

13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/08 13/09 13/10 13/11 13/02 14/01

2013 2014

3,7
3,6
3,5
3,4

40

35

30

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

86 84.6 914 4.16 38 3.57 33

84 83.7 93 4.19 4 3.55 3

102 79.7 10524 4.03 424 3.52 370

 W W  4

kg mleka % bia ka

13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/07 13/08 13/09 13/10 13/11 13/02 14/01

2013 2014

30

35

3,6

3,4

kg mleka % bia ka

34
32
30

13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/07 13/09 13/10 13/11 13/12 14/01 14/02

2013 2014

3,4

3,2
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Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

29 28.7 803 4.15 33 3.54 28

29 29 398 4.1 16 3.47 14

35 24.9 10030 4.3 431 3.45 346

 W W  7

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

17 16.8 681 4.62 32 3.61 25

17 16.6 862 4.64 40 3.63 31

18.1 9629 4.38 422 3.42 329

 W W  9

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

28 28 853 4.42 38 3.29 28

29 27.8 488 4.49 22 3.3 16

33 27.6 9115 4.24 386 3.27 298

 W W  11

kg mleka % bia ka

35

30

3,4

3,2

13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/08 13/09 13/10 13/11 13/02 14/01

2013 2014

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

232 231.9 790 4.4 35 3.64 29

241 238.3 370 4.41 16 3.62 13

305 228.1 9852 4.19 413 3.53 348

 W W  8

kg mleka % bia ka

13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/07 13/09 13/10 13/11 13/02 14/01

2013 2014

3,6

3,4

28

30

kg mleka % bia ka

35

30

25

13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/07 13/09 13/10 13/11 13/12 14/01 14/02

2013 2014

3,5

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

37 37 802 4.11 33 3.25 26

37 37 1119 4.16 47 3.27 37

36 9248 4.11 380 3.26 301

 W W  10

kg mleka % bia ka

30

28
26

13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/07 13/09 13/10 13/11 13/12 14/01 14/02

2013 2014

3,2
3,4

13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 13/06 13/08 13/09 13/10 13/11 13/02 14/01

2013

kg mleka % bia ka

2014

3,2
3,4

35

30

Wynik za

  Liczba krów         gólna wy a n  w a zie / rzec   krów

gó em rzec kg
ml

% kg %
bi

kg
bi

86 83.5 759 4.15 32 3.32 25

86 82.8 1078 4.16 45 3.31 36

77.9 9029 4.02 363 3.29 297

 W W  12

13/03 13/04 13/05 13/06 13/07 13/08 13/09 13/10 13/11 13/12 14/01 14/02

2013

kg mleka % bia ka

2014

3,2
3,4

30

25
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TOP 10 - wyniki miesiàca - kurczak brojler 2013
Mamy przyjemność zaprezentować najlepsze wyniki chowu 

kurcząt brojlerów w poszczególnych miesiącach, uzyskane 

na paszach WIPASZ S.A.

Miejsce
w rankingu

Miejsc w     
fermy

Data
wstawienia

D ug  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Łuzki 11 sty 13 40 3,1 1,68 4,3 441,47

FERMA 2 Borzestowo 19 sty 13 43,09 3,06 1,58 1,99 440,51

FERMA 3 Jaworowo Lipa 28 sty 13 40 2,77 1,64 2,29 412,59

FERMA 4 Ruda 31 sty 13 42 2,8 1,61 1,5 407,87

FERMA 5 Kokoszkowy 15 sty 13 40,65 2,77 1,65 1,32 407,53

FERMA 6 Lutocin 24 sty 13 40 2,68 1,59 3,4 407,06

FERMA 7 Stopin 10 sty 13 40 2,56 1,56 2,4 400,41

FERMA 8 Piątak 17 sty 13 43 2,77 1,59 2 397,05

FERMA 9 Roszki Wodźki 10 sty 13 41 2,74 1,66 1,6 396,14

FERMA 10 Skrwilno 3 sty 13 40,5 2,66 1,62 2,3 396,10

C E  2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Gorzewo 21 lut 13 39 2,79 1,59 1,5 443,18

FERMA 2 Gorzewo 21 lut 13 40 2,81 1,59 1,7 434,31

FERMA 3 Czerwony Dwór 14 lut 13 42 3 1,68 1,9 417,09

FERMA 4 Czerwony Dwór 11 lut 13 40,5 2,77 1,65 1,51 408,26

FERMA 5 Skrwilno 28 lut 13 42 2,78 1,6 2,2 404,59

FERMA 6 Czerwony Dwór 28 lut13 42 2,9 1,68 2 402,78

FERMA 7 Jonne 26 lut 13 41 2,59 1,59 2,5 402,32

FERMA 8 Wólka Kliczewska 13 lut 13 38 2,47 1,59 2 400,63

FERMA 9 Żelice 12 lut 13 44 2,97 1,65 2,32 399,60

FERMA 10 Sokołowy Kąt 15 lut 13 36 2,3 1,59 1,67 395,11

LU  2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Borzestowo 22 mar 13 42,54 2,98 1,59 1,93 432,07

FERMA 2 Barczewko 7 mar 13 42 2,9 1,61 1,5 422,43

FERMA 3 Brudnice 21 mar 13 41 2,8 1,6 2,5 416,16

FERMA 4 Brudnice 21 mar 13 41 2,8 1,6 2,5 416,16

FERMA 5 Kazanice 5 mar 13 41 2,78 1,6 1,9 415,73

FERMA 6 Gwda Mała 1 mar 13 43 2,93 1,66 2 402,27

FERMA 7 Fijewo 22 mar 13 42,5 2,79 1,61 2,8 396,33

FERMA 8 Roszki Wodźki 14 mar 13 40 2,6 1,62 1,5 395,22

FERMA 9 Pomysk Wielki 1 mar 13 42 2,76 1,63 2,6 392,67

FERMA 10 Sierpc 7 mar 13 38 2,48 1,62 2,8 391,58

M R EC 2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Czerwony Dwór 27 kwi 13 42 3,03 1,64 1,66 432,59

FERMA 2 Mazuchówka 23 kwi 13 40,5 2,75 1,59 2 418,51

FERMA 3 Janów 14 kwi 13 42 2,8 1,61 1,5 407,87

FERMA 4 Czerwony Dwór 9 kwi 13 41,5 2,9 1,68 2 407,63

FERMA 5 Gorzewo 23 kwi 13 40,5 2,71 1,63 2,4 400,66

FERMA 6 Pomysk Wielki 25 kwi 13 43 2,88 1,63 2,9 398,98

FERMA 7 Iganie 21 kwi 13 41 2,74 1,66 1,6 396,14

FERMA 8 Borkowo Kościelne 22 kwi 13 42,5 2,77 1,63 1,65 393,26

FERMA 9 Łapka 15 kwi 13 42 2,89 1,68 4,3 391,97

FERMA 10 Gorzewo 22 kwi13 40,5 2,69 1,648 2,9 391,34

W EC E  2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Stopin 6 maj 13 39 2,69 1,55 2,3 434,76

FERMA 2 Borzestowo 27 maj 13 41,73 2,98 1,64 6,21 408,39

FERMA 3 Sierpc 7 maj 13 39 2,6 1,59 3 406,70

FERMA 4 Brudnice 20 maj 13 41 2,72 1,6 2 406,34

FERMA 5 Kokoszkowy 28 maj 13 40,5 2,67 1,61 2,05 401,08

FERMA 6 Gąski 9 maj 13 39,5 2,7 1,65 3,68 399,02

FERMA 7 Nowy Klincz 6 maj 13 41 2,64 1,58 2,2 398,56

FERMA 8 Fijewo 14 maj 13 39 2,53 1,59 2,6 397,39

FERMA 9 Olszewo 30 maj 13 40 2,6 1,6 2,5 396,09

FERMA 10 Żelice 28 maj 13 39,97 2,73 1,67 3,33 395,37

M  2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Mazuchówka 24 cze 13 42 2,95 1,59 1,9 433,35

FERMA 2 Czerwony Dwór 1 cze 13 39 2,68 1,63 1,3 416,10

FERMA 3 Zaścianki 13 cze 13 47 3,52 1,78 2,3 411,07

FERMA 4 Gwda Mała 21 cae 13 38 2,61 1,63 3 408,73

FERMA 5 Kazanice 20 cze 13 41 2,75 1,6 3,1 406,21

FERMA 6 Baba 19 cze 13 42 2,79 1,61 2,6 401,87

FERMA 7 Fijewo 12 cze 13 39,5 2,83 1,73 3,1 401,29

FERMA 8 Łążek 4 cze 13 37,5 2,52 1,62 4 398,22

FERMA 9 Nowy Klincz 27 cze 13 42 2,81 1,64 2,58 397,43

FERMA 10 Kulice 7 cze 13 42 2,69 1,59 2,2 393,95

C ERW EC 2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Dziki Bór 4 wrz 13 41,5 2,88 1,63 2,30 415,96

FERMA 2 Wilewo 24 wrz 13 42 2,81 1,58 2,10 414,56

FERMA 3 Glincz 27 wrz 13 43,04 3,02 1,62 4,40 414,07

FERMA 4 Świdry 16 wrz 13 42 3,02 1,68 5,00 406,60

FERMA 5 Byszewice 19 wrz 13 41 2,71 1,58 3,00 405,79

FERMA 6 Czerwony Dwór 30 wrz 13 42,5 2,91 1,65 2,50 404,60

FERMA 7 Maczuchówka 9 wrz 13 41 2,79 1,65 2,00 404,17

FERMA 8 Borki 9 wrz 13 42 2,84 1,64 3,00 399,94

FERMA 9 Pozezdrze Kolonia 12 wrz 13 43 2,96 1,66 4,00 398,09

FERMA 10 Ziąbki 30 wrz 13 43 3,05 1,69 5,30 397,46

WR E E  2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Mazuchówka 26 sie 13 42 2,95 1,68 1,48 411,90

FERMA 2 Bolesty 12 sie 13 37 2,49 1,60 2,50 410,09

FERMA 3 Barczewo 5 sie 13 43 2,99 1,67 2,50 405,97

FERMA 4 Pomysk Wielki 9 sie 13 42,7 2,83 1,63 2,69 397,20

FERMA 5 Lipniki 12 sie 13 42 3,00 1,76 2,40 396,10

FERMA 6 Sołtmany 22 sie 13 42 2,80 1,64 2,80 395,12

FERMA 7 Kazanice 27 sie 13 41 2,72 1,62 3,60 394,77

FERMA 8 Kulice 2 sie 13 38,45 2,41 1,55 2,40 394,67

FERMA 9 Pomysk Maly 6 sie 13 43,19 2,75 1,57 2,98 394,22

FERMA 10 Antonowo 12 sie 13 40,5 2,80 1,72 2,00 393,91

ER E  2013
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Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Antonowo 7 paź 13 41 2,90 1,62 2,00 427,90

FERMA 2 Poniatowo 4 paź 13 41 2,84 1,58 3,00 425,25

FERMA 3 Borzestowo 1 paź 13 39,7 2,66 1,55 2,43 421,77

FERMA 4 Orło 28 paź 13 42,2 2,94 1,62 2,40 419,73

FERMA 5 Wilewo 28 paź 13 42 2,92 1,61 3,50 416,71

FERMA 6 Poniatowo 4 paź 13 41 2,80 1,60 2,60 415,73

FERMA 7 Antonowo 10 paź 13 40 2,76 1,63 2,20 414,00

FERMA 8 Sterławki Wlk 10 paź 13 41 2,93 1,69 2,20 413,56

FERMA 9 Chwaszczyno 22 paź 13 40,82 2,76 1,62 1,20 412,36

FERMA 10 Lipniki 11 paź 13 42 3,00 1,69 2,80 410,82

D ER  2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Spytkowo 8 lip 13 41 2,85 1,58 3,00 426,75

FERMA 2 Fijewo 31 lip 13 40 2,75 1,59 2,19 419,84

FERMA 3 Nowy Klincz 8 lip 13 42 2,78 1,61 2,32 401,58

FERMA 4 Fijewo 12 lip 13 38,5 2,51 1,58 3,06 400,00

FERMA 5 Pozezdrze Kolonia 23 lip 13 43 2,88 1,63 2,80 399,40

FERMA 6 Glincz 8 lip 13 42,69 2,81 1,62 2,25 397,18

FERMA 7 Ruda 30 lip 13 43 2,99 1,72 2,00 396,19

FERMA 8 Wólka Kliczewska 8 lip 13 40 2,59 1,59 2,80 395,83

FERMA 9 Rożental 19 lip 13 37 2,34 1,60 1,00 391,32

FERMA 10 Drohiczyn 29 lip 13 44 2,99 1,70 2,50 389,74

L EC 2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Spytkowo 14 lis 13 40,5 2,83 1,59 1,72 431,92

FERMA 2 Czerwony Dwór 21 lis 13 43 3,05 1,63 1,60 428,19

FERMA 3 Gorzewo 26 lis 13 40,5 2,75 1,57 2,00 423,84

FERMA 4 Gorzewo 19 lis 13 41 2,79 1,60 2,80 413,40

FERMA 5 Gorzewo 19 lis 13 41,5 2,81 1,60 2,40 413,04

FERMA 6 Czerwony Dwór 25 lis 13 43 3,00 1,65 2,40 412,68

FERMA 7 Zgliczyn-Slinki 7 lis 13 39 2,58 1,59 2,20 406,91

FERMA 8 Kokoszkowy 26 lis 13 42,15 2,80 1,61 2,02 404,27

FERMA 9 Stopin 4 lis 13 40,5 2,74 1,64 2,20 403,45

FERMA 10 Pozezdrze Kolonia 5 lis 13 42 2,85 1,64 3,50 399,28

L D 2013

Miejsce
w rankingu

Miejscowo     
fermy

Data
wstawienia

D ugo  
chowu

Masa
cia a

FCR
(kg)

Ubytki
(%) EWW

FERMA1 Antonowo 23 gru 13 42,00 2,95 1,59 2,30 431,59

FERMA 2 Sierpc 20 gru 13 42,00 2,97 1,64 2,70 420,83

FERMA 3 Czerwony Dwór 27 gru 13 43,00 2,97 1,62 2,00 417,83

FERMA 4 Chwaszczyno 30 gru 13 42,23 2,92 1,63 1,60 417,42

FERMA 5 Sarnowo 16 gru 13 35,00 2,40 1,60 3,00 415,71

FERMA 6 Barczewko 2 gru 13 43,00 2,98 1,64 2,60 411,59

FERMA 7 Borkowo 20 gru 13 41,50 2,80 1,61 2,30 409,43

FERMA 8 Borzestowo 3 gru 13 41,39 2,77 1,61 1,71 408,57

FERMA 9 Antonowo 3 gru 13 41,50 2,80 1,62 2,30 406,90

FERMA 10 Oddział 3 gru 13 42,00 2,82 1,63 1,50 405,74

RUD E  2013
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TOP 5 - wyniki hodowlane - trzoda chlewna 2013/2014

Prezentujemy Państwu najlepsze wyniki chowu trzody 

chlewnej w poszczególnych miesiącach, uzyskane na pa-

szach WIPASZ S.A.

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Ujma Duża 26,90 126,83 0,99 2,62 56,30 2,85 G.Łatoszyński

Sinogóra 28,98 122,24 1,10 2,66 56,03 0,39 B.Stefański

Chądzyny-Krusze 27,30 130,20 0,99 2,78 56,55 1,86 M.Oleksiak

Sikorzyn 34,45 122,35 0,92 2,83 56,28 1,25 K.Bumbul

Karolew 32,76 115,54 1,01 2,84 56,72 2,18 Ł.Szulawa

LU  2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Poniatowo 26,37 121,95 0,95 2,63 58,77 2,12 M.Szczygłowska

Zrazim 26,70 120,54 1,08 2,68 57,95 1,33 G.Łatoszyński

Osowo 29,54 123,58 1,00 2,71 56,93 1,02 G.Łatoszyński

Zimolza 30,93 123,42 0,99 2,76 57,43 1,09 M.Szczygłowska

Bielice 28,33 130,54 1,01 2,77 57,09 3,00 B.Stefański

C ERW EC 2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Żbiki Kierzki 20,20 124,97 0,96 2,52 58,80 0,62 M.Oleksiak

Zimolza 29,75 125,57 1,00 2,69 58,12 1,83 M.Szczygłowska

Zakrzewo 31,00 126,72 1,15 2,72 57,10 1,00 M.Mik

Strzałków 31,00 114,96 0,93 2,74 57,65 1,94 G.Urbanowski

Ossowo 25,62 122,48 0,9 2,79 57,53 2,29 G.Łatoszyński

D ER  2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Wrocki 24,70 128,27 1,05 2,66 56,12 1,01 A.Skocki

Czerlin 23,03 125,21 1,04 2,67 58,86 1,00 G.Łatoszyński

Obręb 29,00 123,70 1,02 2,73 b.d. 1,00 M.Szczygłowska

Obręb 32,50 120,05 0,97 2,76 56,67 1,80 M.Szczygłowska

Nowe Rościszewo 28,47 123,67 0,95 2,79 58,57 2,33 M.Szczygłowska

L EC 2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Władysławowo 29,39 121,60 0,94 2,64 57,26 1,06 M.Szczygłowska

Sinogóra 27,55 124,27 1,02 2,64 56,58 0,4 B.Stefański

Kujawki 26,11 124,62 0,98 2,70 56,33 1,14 G.Łatoszyński

Aguścin 29,01 121,29 0,96 2,79 57,15 1,67 A.Skocki

Krzepielów 28,9 121,47 0,93 2,79 57,10 1,7 K.Bumbul

WR E E  2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Strońsko 32,00 118,31 0,95 2,59 56,76 0,92 P.Łatoszyński

Wólka Kliczewska 28,07 121,82 0,92 2,62 57,64 2,44 M.Szczgłowska

Wierzbno 31,00 119,80 0,90 2,67 57,74 2,00 K.Bumbul

Obręb 26,34 123,03 0,97 2,67 57,00 2,74 M.Szczygłowska

Ujma Duża 27,34 122,58 0,92 2,76 56,84 1,11 G.Łatoszyński

ER E  2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Niemirki 25,00 127,08 1,03 2,69 58,30 0,59 Ł.Szulawa

Władysławowo 28,16 128,01 1,04 2,7 b.d. 2,64 M.Szczygłowska

Miesiączkowo 19,50 123,73 0,96 2,81 55,37 1,52 A.Skocki

Godziszów III 32,00 113,14 0,94 2,83 59,67 1,07 K.Artymiak

Ostrowite 30,00 123,36 1,15 2,85 56,86 0,5 B.Stefański

M R EC 2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Bielice 30,85 123,29 0,99 2,74 56,97 3,17 B.Stefański

Dołhobrody 26,95 124,11 0,98 2,77 57,47 0,71 K.Artymiak

Sinogóra 27,73 122,41 1,02 2,80 56,80 3,14 B.Stefański

Wola Pawłowska 26,51 119,76 1,00 2,80 57,66 1,69 M.Oleksiak

Bielice 30,85 131,98 0,95 2,85 b.d. 2,80 B.Stefański

W EC E  2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Żbiki Kierzki 19,97 121,88 0,98 2,60 59,10 0,38 M.Oleksiak

Obręb 30,07 117,41 1,04 2,65 57,38 1,16 M.Szczygłowska

Sinogóra 26,47 125,42 1,00 2,67 57,13 1,03 B.Stefański

Władysławowo 28,02 123,79 0,97 2,69 57,48 1,25 M.Szczygłowska

Krzepielów 26,33 120,59 1,011 2,77 56,22 1,80 K.Bumbul

M  2013

* wyliczone wg wzoru = 
ilości skarmionej paszy (kg)

przyrost masy żywca (kg)



Nowe dodatki paszowe w ˝ywieniu trzody chlewnej
Viacid MB Liquid – specjalistyczny zakwaszacz chroniony 

w płynie przeznaczony do obniżania zakażeń bakteriami 

beztlenowymi. Przechodzi on bez strat do jelita cienkiego 

i dopiero tam przenika do szkodliwych bakterii. Działa silnie 

przeciwbakteryjnie, poprawia rozwój kosmków jelitowych, 

utrzymuje równowagę mikrofl ory jelitowej. Wpływa na lep-

sze wyniki tuczu (przyrosty, FCR), poprawia zdrowotność 

zwierząt oraz znacząco obniża biegunki i upadki.

Profi laktyczne stosuje się Via-

cid MB Liquid do wody pitnej 

kg/1000 kg wody:

Prosięta – 1,5–2 

Grower: Finiszer 1–1,5 

Lochy: 1–1,5 

Opakowanie 20l w cenie 298 zł netto.

Mastersorb Premium – preparat do wiązania mykotoksyn, 

stosowany przy produkcji pasz własnych. Składa się z glinek 

i związków mineralnych, ścian drożdży, olejków eterycznych, 

ekstraktów ziołowych i cynku, które wiążą się z mikotoksy-

nami i usuwają je z organizmu oraz redukują ich negatywne 

działanie. Mysocorb Premium działa antyoksydacyjnie, wpły-

wa na lepsze wykorzystanie paszy, chroni przewód pokar-

mowy i stabilizuje jego pracę, poprawia odporność zwierząt 

poprzez korzystny wpływ na układ immunologiczny oraz 

ogranicza zachorowalność i zmniejsza liczbę upadków. 

Stosowanie profi laktyczne dla trzody 1–1,5 kg/t paszy. 

Worek 15 kg w cenie 264 zł netto.
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Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Olszewo 28,26 121,90 0,92 2,56 57,02 2,25 M.Szczygłowska

Swojęcin 26,62 118,77 0,92 2,59 58,83 2,01 M.Szczygłowska

Swojęcin 26,29 123,26 0,97 2,61 57,68 1,75 M.Szczygłowska

Bielice 24,53 126,54 0,96 2,62 56,28 1,73 B.Stefański

Śniechy 25,50 119,73 0,95 2,63 57,39 1,87 M.Szczygłowska

L D 2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Jonne 29,75 122,28 0,97 2,53 57,7 2,02 M.Szczygłowska

Szoniec 27,67 122,65 1,05 2,58 57,38 2,28 M.Szczygłowska

Wyszecino 29,00 124,44 1,00 2,66 56,72 1,64 M.Mik

Strzałków 29,7 109,37 0,99 2,68 57,73 1,00 G.Urbanowski

Brzeziny 29,3 121,56 0,96 2,76 56,93 0,58 M.Ślósarski

C E  2014

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Wólka Kliczewska 27,15 124,04 0,92 2,53 57,7 1,88 M.Szczygłowska

Godziszów III 25,5 127,1 0,98 2,62 59,00 1,70 K.Artymiak

Fitowo 24,9 120,02 1,05 2,73 56,57 2,15 B.Stefański

Wola Pawłowska 30,40 123,34 1,06 2,79 56,92 1,17 M.Oleksiak

Ujma Duża 28,82 122,56 0,97 2,79 57,22 2,25 G.Łatoszyński

RUD E  2013

Miejscowo     
fermy

Waga 
ocz tkowa 

(kg)

Waga 
ko cowa 

(kg)

rzyrost 
zienny 
(kg)

FCR (kg)  
s o ycie aszy na 

1 kg rzyrostu

Mi sno  
(%)

U a ki 
(%)

Dora ca  
ywieniowy

Targowiski Dolne 30,00 128,59 1,13 2,63 56,5 0,00 B.Stefański

Jonne 26,29 123,69 1,02 2,72 57,24 2,29 M.Szczygłowska

Zelgoszcz 33,54 121,05 0,96 2,73 56,45 0,75 M.Mik

Nowe Czernice 31,26 127,44 1,00 2,76 56,7 0,50 M.Oleksiak

Zelgoszcz 33,44 128,73 1,00 2,77 56,94 1,00 M.Mik

LU  2014

A k t u a l n o ś c i
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Po wyniki z WIPASZ-em!

W pierwszym kwartale 2014 roku odbył się cykl spotkań 

organizowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka, które miały na celu podsumowanie 

wyników hodowli bydła mlecznego w Polsce jak również 

wyróżnienie najlepszych Hodowców za ich wyniki (ocena 

użytkowości mlecznej bydła ras mlecznych).

Podczas spotkania odbyła się prelekcja specjalistów z po-

szczególnych Firm współpracujących z Polską Federacją Ho-

dowców Bydła – w tym WIPASZ S.A.

W czasie uroczystości najlepszym hodowcom zostały wrę-

czone certyfi katy i nagrody rzeczowe. Firma WIPASZ ma się 

czym szczycić – wśród najlepszych Hodowców znajdują się 

bowiem długoletni Klienci WIPASZ. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zachęcamy do 

współpracy z naszymi Doradcami Żywieniowymi.

Podsumowanie wyników hodowli bydła mlecznego – nagrody dla najlepszych.
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Po sukcesie grudniowej akcji polegają-

cej na przeznaczeniu 1% ze sprzedaży 

tacek Nasz Kurczak na Stowarzyszenie 

Apetyt na Życie postanowiliśmy po raz 

kolejny wspomóc osoby leczone żywie-

niowo. 

W kwietniu 2014 z każdej sprzedanej ta-

cki Nasz Kurczak 1% zasili konto stowa-

rzyszenia. Dzięki konsumentom wybie-

rającym produkty Nasz Kurczak udało się 

zakupić pompy przenośne do żywienia 

dojelitowego znacznie poprawiające 

komfort życia pacjentów. Planujemy też 

udział w warsztatach dotyczących zdro-

wego żywienia realizowanych przez Sto-

warzyszenie.

Nasz Kurczak ponownie pomaga i wspiera

W kwietniu ruszamy z kolejnym projektem z marką Jan 

Niezbędny. W grudniu nasi konsumenci mieli okazję zaku-

pić tuszkę kurczaka Nasz Kurczak z dołączoną torebką do 

pieczenia. Ponieważ akcja cieszyła się dużym zaintereso-

waniem ponawiamy ją w kwietniu. Zachęcamy do zdrowe-

Nasz Kurczak po raz kolejny z Janem Niezb´dnym
go pieczenia bez użycia tłuszczu 

i utraty wartości odżywczych 

i witamin – w torebce!

A k t u a l n o ś c i
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Nasz Kurczak podbija Czechy
W dniach 25-28.02 odbyły się targi Salima w Brnie. Wipasz 

S.A. zaprezentował swoją ofertę na stoisku Ministerstwa Rol-

nictwa, na którym prezentowane są najwyższej jakości pol-

skie produkty oznaczone godłem Poznaj Dobrą Żywność. 

Eksport jest ważnym kierunkiem zbytu Zakładu Drobiarskie-

go Wipasz S.A. w Mławie. Aktualnie stanowi on około 40% 

wielkości sprzedaży.

W styczniu b.r. odbyła się ponowna certyfi kacja Zakładu 

Drobiarskiego Wipasz S.A. w Mławie. Oprócz zakładu skon-

trolowani zostali wybrani hodowcy. Zarówno Zakład jak 

i fermy zostały ocenione pozytywnie i Wipasz S.A. otrzymał 

na kolejny rok certyfi kat QAFP. Tym razem certyfi kat objął 

zarówno mięso kulinarne z piersi kurczaka (podobnie jak 

w roku poprzednim) jak i pozostałe elementy oraz tuszkę. 

Rozszerzenie związanie jest ze zmianami wprowadzonymi 

w zeszytach branżowych.

System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP to 

pierwszy krajowy system jakości w drobiarstwie. 

Główną ideą wprowadzenia systemu jest podniesienie jako-

ści mięsa drobiowego. Produkty z logo QAFP powstają bez 

nastrzyków, posypek czy wprowadzania jakichkolwiek sub-

stancji dodatkowych. O wysokie standardy dba się na każ-

dym etapie produkcji, począwszy od doboru najlepszych 

pisklaków, poprzez ich hodowlę, która odbywa się bez 

udziału antybiotyków, hormonów i stymulatorów wzrostu, 

aż po atrakcyjną prezentację w sklepach. 

QAFP- recertyfi kacja Zakładu Drobiarskiego w Mławie
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Fanklub Naszego Kurczaka ma ju˝ ponad 5,4 tys. osób

Ju˝ nie tylko Nasz Kurczak Grill Ekspress!

Można lubić Facebooka lub nie, ale trzeba przyznać że sta-

nowi on świetny sposób komunikacji z klientami. Ponad 

5,4 tys. fanów Naszego Kurczaka ma możliwość zdobycia 

ciekawych porad i przepisów, a także zdobycia nagród 

w konkursach. Czyli Nasz Kurczak – Lubię to!

Miło nam poinformować o nowych produktach w ofercie 

Naszego Kurczaka w linii Nasz Kurczak na grilla. W skład linii 

wchodzi udo, podudzie i skrzydełka z kurczaka w przypra-

wach. Produkty powstały po badaniach konsumenckich, 

A k t u a l n o ś c i

w których zastosowana mieszanka przyprawowa okazała się 

najlepsza. Doskonały smak, szybkość przygotowania i co 

najważniejsze bez konserwantów! Udanego grillowania.

Bez
   konserwantów
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Wpływ podklinicznej ketozy 
na zdrowie, mlecznoÊç, wyniki rozrodu 
oraz ryzyko brakowania krów
Większość problemów z krowami w okresie okołoporodowym jest związanych z zaburzeniami 
metabolicznymi, które w niektórych przypadkach są bezpośrednią przyczyną klinicznej choroby. 
Krowy muszą zaadaptować się do zwiększonego zapotrzebowania pokarmowego we wczesnej 
laktacji, aby bezproblemowo przejść okres przejściowy. Ujemny bilans energetyczny jest normalną 
częścią odpowiedzi fi zjologicznej na laktację u wszystkich krów. Ale to właśnie zdolność krowy do 
zaadaptowania się do ujemnego bilansu energetycznego jest tym, co determinuje sukces. 

Todd Duffi  eld, DVM, DVSc, Professor

Wprowadzenie

Nieodpowiednia adaptacja do ujemnego bilansu ener-

getycznego prowadzi do nadmiernej mobilizacji tłuszczu 

i w efekcie do zwiększenia ilości ciał ketonowych w organi-

zmie, co odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu się zespołu 

stłuszczenia wątroby, klinicznej ketozy oraz przemieszcze-

nia trawieńca. Ciężki ujemny bilans energetyczny może tak-

że zwiększać ryzyko zatrzymania łożyska, zapalenia macicy 

oraz zapalenia gruczołu mlekowego na skutek upośledze-

nia funkcji układu immunologicznego. W praktyce wystę-

powanie podklinicznej choroby jest znacznie częstsze niż 

choroby klinicznej, zwierzę często przechodzi ją w sposób 

niezauważony, a może ona zwiększać ryzyko ciężkiej cho-

roby klinicznej, spadku produkcyjności oraz powodować 

pogorszenie wyników rozrodu. Podkliniczna ketoza jest 

związana ze spadkiem produkcji mleka, wzrostem ryzyka 

chorób w okresie okołoporodowym, pogorszeniem wyni-

ków rozrodu i zwiększony ryzykiem brakowania. 

Częstość występowania choroby

Dane dotyczące częstości występowania podklinicznej ke-

toza różnią się znacznie, w zależności od ich źródła. Chociaż 

istnieją przydatne testy do wykonywania bezpośrednich 

badań w mleku, krwi i moczu, za standard uznaje się po-

miar stężenia beta-hydroksymaślanu (BHBA) w surowicy. 

W oparciu o ten test i wartość progową dla podklinicznej ke-

tozy wynoszącą 1,4 mmol/l BHBA przeprowadzono ostatnio 

szereg badań w Ameryce Północnej i stwierdzono częstość 

występowania tej choroby w stadzie od 30 do 50%, przy 

czym różnice w częstości występowania pomiędzy różny-

mi stadami były znaczne. Wartości na poziomie 1,0 mmol/l 

zostały uznane za mające ujemny wpływ na zdrowie krów 

oraz wyniki rozrodu oraz prawdopodobnie przyczyniały się 

do wyższej częstości zachorowań. Podkliniczna ketoza wy-

stępuje często i na większości ferm zazwyczaj pojawia się 

w ciągu pierwszych trzech tygodni laktacji.

Związek z chorobami w okresie okołoporodowym

Podwyższenie stężenia BHBA powyżej 1,0 mmol/l zwięk-

szało prawdopodobieństwo przemieszczenia trawieńca 

(Geishauser et al, 1997; LeBlanc et al, 2005; Opsina et al, 

2011). U krów ze stężeniami BHBA wynoszącymi 1,4 mmol/

l lub więcej w pierwszych dwóch tygodniach po porodzie 

prawdopodobieństwo rozwinięcia się klinicznej ketozy lub 

przemieszczenia trawieńca było trzy do szczęściu razy wyż-

sze (Duffi  eld et al, 2009). Ponadto u krów w 1 tygodniu po 

porodzie, u których stwierdzono ponad 1,2 mmol/l BHBA, 

wykazano trzy razy większe prawdopodobieństwo rozwi-

nięcia się zapalenia macicy. 
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Wpływ na produkcję mleka oraz skład mleka 

Ogólnie przyjmuje się, że istnieje ujemny związek pomię-

dzy wzrostem stężenia ciał ketonowych i produkcją mleka. 

W jednym z badań spadek mleczności związany z dodat-

nim wynikiem testu na obecność ciał ketonowych wynosił 

od 1,0 do 1,4 kg mleka dziennie (Dohoo i Martin, 1984a). 

To oznaczało od 4,4 do 6,0% średniej produkcji mlecznej 

w dniu badania. W tym badaniu jednego dnia pobierano 

próbki mleka oraz mierzono jego ilość, dlatego można było 

jednocześnie określić poziom ciał ketonowych w mleku 

oraz wielkość produkcji mlecznej. Z kolei w czterech nie-

zależnych badaniach przeprowadzonych w Skandynawii 

stwierdzono, że produkcja mleczna w dniu badania była 

ujemnie skorelowana z poziomem acetonu w mleku ((An-

dersson i Emanuelson, 1985; Gustafsson et al, 1993; Miette-

nen and Setala, 1994; Steen et al, 1996). 

Krowy rozpoczynające laktację z ketozą, najprawdopo-

dobniej miały problemy w okresie zasuszenia i nigdy nie 

powracają do normalnej produkcji mlecznej. Krowy, u któ-

rych ketoza pojawia się tydzień lub więcej po wycieleniu, 

to najprawdopodobniej krowy wysokoprodukcyjne, które 

wytwarzają mniej mleka we wczesnej laktacji, ale w okresie 

późniejszym powracają do normalnej produkcji. Te krowy 

mogłyby produkować nawet więcej mleka, gdyby nie mia-

ły problemów z hiperketonemią. Hiperketonemia wpły-

wa także istotnie na zawartość tłuszczu i białka w mleku. 

U krów z podkliniczną ketozą zwiększa się zawartość tłusz-

czu w mleku (Miettenen, 1994; Miettenen i Setala, 1994), 

podczas gdy zawartość białka w mleku ulega zmniejszeniu 

(Miettenen, 1994; Miettenen and Setala, 1994). 

Wpływ na wyniki rozrodu 

Walsh et al (2007) w oparciu o wyniki uzyskane w bada-

niach przeprowadzonych na 869 krowach, które były 

przynajmniej jeden raz kryte po wycieleniu, stwierdził, że 

u krów z stężeniami BHBA w surowicy wynoszącym 

1,4 mmol/l w 2 tygodniu po wycieleniu szanse na zapłod-

nienie po pierwszym kryciu zmniejszają się o 50%. Ponadto 

współczynnik szans na skuteczne zapłodnienie zmniejsza 

się z 0,7 przy stężeniu 1,1 mmol/l BHBA do 0,31 przy stę-

żeniu 1,9 mmol/l BHBA (co oznacza istotny wpływ stężenia 

ciał ketonowych na prawdopodobieństwo zapłodnienia). 

Podobne wyniki uzyskali także Ospina i wsp. (Ospina et al, 

2011), którzy stwierdzili spadek o 13% prawdopodobień-

stwa skutecznego zacielenia w 21 dniu po kryciu przy stę-

żeniu 1,0 mmol/l BHBA. 
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Brakowanie

Kliniczna ketoza zwiększa ryzyko brakowania zarówno we 

wczesnej laktacji jak i w późnej laktacji. Prawdopodobnie 

wzrost ryzyka we wczesnej laktacji był związany ze zmniej-

szeniem produkcji oraz zwiększeniem ryzyka zachorowa-

nia, podczas gdy ryzyko późnego brakowania może być 

związane z pogorszeniem wyników rozrodu. Cook i wsp. 

(2001) w badaniu przeprowadzonym na 410 krowach 

stwierdzili zwiększone ryzyko brakowania krów z keto-

zą, stwierdzaną na podstawie pomiaru stężenia acetonu 

w mleku. W oparciu o dane pochodzące z czterech różnych 

badań stężenie BHBA powyżej 1,4 mmol/l w 1 tygodniu 

po porodzie było związane z 1,8 razy wyższym ryzykiem 

wybrakowania w ciągu pierwszych 60 dni laktacji (Roberts 

i wsp., 2012).

Wnioski
Podkliniczna ketoza jest ważną chorobą krów mlecznych, 

która jest związana ze zwiększonym ryzykiem klinicznych 

chorób, spadkiem produkcji mleka, pogorszeniem wy-

ników rozrodu oraz zwiększonym ryzykiem brakowania. 

Szacunki wskazują, że podkliniczna ketoza kosztuje przy-

najmniej $78 US (Geishauser et al, 2001). Jest to prawdopo-

dobnie wartość znacznie niedoszacowana, ponieważ nie 

włączono do niej skutków brakowania lub potencjalnego 

upośledzenia funkcji układu immunologicznego. Bio-

rąc pod uwagę koszty paszy w stadach krów mlecznych 

w Ontario oszacowano, że podkliniczna ketoza kosztuje 

$547 CDN na krowę na laktację (McLaren et al, 2006). Jed-

nakże niezależnie od dokładności tych szacunków, kiedy 

analizujemy kwestię podklinicznej ketozy na poziomie 

stada, jest ona znacznie bardziej kosztowana niż większość 

chorób klinicznych, ponieważ zaburzenia podkliniczne 

występują znacznie częściej. Czynniki ryzyka ze strony 

krowy to numer ciąży, indeks kondycji ciała oraz pora roku 

w momencie wycielenia. Zróżnicowanie częstości wystę-

powania tej choroby w stadzie jest znaczne, zaś czynniki 

ryzyka ze strony stada nie zostały dokładniej poznane. 

Najprawdopodobniej są one związane z zarządzaniem 

produkcją, jakością paszy oraz programami żywieniowymi, 

komfortem krów, środowiskiem oraz innymi czynnikami, 

które mogą wpływać na ilość spożywanej suchej masy. 

W wielu stadach krów mlecznych korzystne może być 

wprowadzenie rutynowych programów monitoringu 

w kierunku podklinicznej ketozy.

Todd Duffi  eld, DVM, DVSc, Professor

Department of Population Medicine, 

Ontario Veterinary College, 

University of Guelph, Guelph, ON, 

Canada N1G 2W6. Email: tduffi  el@uoguelph.ca
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Zapalenia wymienia u krów 
wywołane przez grzyby i algi 
Cz.2. Prototekoza wymienia
Prototekoza to rzadka infekcja ludzi i zwierząt spowodowana przez glony z rodzaju Prototheca. 
Organizmy te uważane są za pozbawione chlorofi lu glony i są wszechobecne w przyrodzie. Algi 
z rodzaju Prototheca to jedyne znane rośliny patogenne dla ludzi i zwierząt. Zostały one po raz 
pierwszy opisane w 1894 r. przez Wilhelma Krügera, który wyizolował je z wycieków przyrannych 
drzew liściastych i początkowo ze względu na budowę kolonii i brak chlorofi lu zaliczono je grzybów 
drożdżopodobnych. Prototheca spp. występują m.in. w wodzie słonej i słodkiej, ściekach, ziemi 
oraz na roślinach. Ich rola jako patogenów wywołujących choroby ludzi i zwierząt jest jeszcze 
w dużej mierze nieznana.

dr hab. Henryk Krukowski – UP Lublin

Systematyka i biologia 

Jak napisano wcześniej glony z rodzaju Prototheca po raz 

pierwszy zostały opisane w XIX wieku. Od tamtego czasu 

problem przynależności taksonomicznej tych organizmów 

był dyskutowany wielokrotnie. Rozpoznane początkowo, 

na podstawie cech morfologicznych, jako grzyby drożdżo-

podobne, zostały w 1916 r. włączone do glonów. 

Glony Prototheca są kulistymi jednokomórkowymi mikro-

organizmami o średnicy od 3 do 30 μm. Mikroorganizmy te 

nie posiadają glukozaminy – specyfi cznego składnik ściany 

komórkowej grzyba, ani kwasu muraminowego, który znaj-

duje się w ścianie komórki bakteryjnej. Gatunki Prototheca 

różnią się od innych glonów, takich jak Chlorella, bowiem 

nie posiadają chloroplastów i mają dwie a nie trzy warstwy 

ściany komórkowej. Ściana komórkowa tych drobnoustro-

jów wykazuje oporność na wysoką temperaturę oraz wiele 

środków biobójczych. Za taką wysoką oporność na czyn-

niki fi zykochemiczne prawdopodobnie odpowiedzialna 

jest wchodząca w skład ściany sporopollenina – kompleks 

utlenionych polimerów lub estrów karotenoidowych. Algi 

te są heterotrofami i wymagają zewnętrznego źródła wę-

22 MAGAZYN HODOWCY nr 1/2014

gla organicznego i azotu. Wszystkie gatunki tych glonów 

wymagają do wzrostu tiaminy i tlenu, natomiast światło 

nie przyśpiesza ich wzrostu. Żywotność alg Prototheca jest 

podobna do glonów z rodzaju Chlorella. 

Fot. 1. Glony z rodzaju Protoheca wyizolowane z mastitis u krów 

w mikroskopie (fot. A. Lisowski ) 
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Do tej pory nie stwierdzono płciowego sposobu rozmna-

żania się Prototheca. Proces ten następuje bezpłciowo po-

przez podział. Przebiega to w dwojaki sposób. Pierwszy 

polega na jednorazowym podziale jądra i cytoplazmy, 

w wyniku czego powstają dwie protospory, dzielące się 

ponownie. Drugi sposób to następujące po sobie dwa lub 

więcej podziałów jądra i cytoplazmy, co prowadzi do po-

wstania wewnątrz komórki macierzystej (sporangiospory) 

licznych komórek potomnych (endospor). 

 

Glony z rodzaju prototheca jako czynnik 
wywołujący zapalenie wymienia u krów
Najczęstszą prototekozą zwierząt są zapalenia wymienia 

u krów z reguły wywoływane przez Prototheca zopfi i. Algi 

izolowano z przypadków mastitis w Brazylii (najwięcej), 

USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Rumunii, Bel-

gii, Danii, Kandzie, Nowej Zelandii, Japonii i na Węgrzech. 

W Polsce pierwsze przypadki opisane zostały w 2002 r. 

przez Malinowskiego i Lassę. Zapalenia wywołane przez 

algi stanowią niewielki odsetek wszystkich przypadków 

mastitis, jednakże charakteryzują się tendencją wzrastają-

cą. Podawany przez wielu autorów poziom infekcji glonami 

z rodzaju Prototheca w obrębie stad krów mlecznych wy-

nosi od 4 do 40% krów, jednak przypadki, gdzie w stadzie 

jest więcej niż 10% krów zainfekowanych są rzadkie. Za-

kaźna dawka Prototheca jest stosunkowo wysoka w po-

równaniu do innych patogenów wywołujących zapalenie 

gruczołu mlekowego. 

Badania przeprowadzono przez nas w stadzie liczącym 152 

krów mlecznych w południowo-zachodniej części Polski 

w lecie 2012 roku wykazały endemiczne ognisko protote-

kozy wymienia. Przeprowadzając mikrobiologiczne bada-

nia 122 próbek mleka pobranych od 74 krów z klinicznych 

i podklinicznych form mastitis wykryto w 14 ćwiartkach 

(2,3 %) u 10 krów (9,2 %) glony należące do Prototheca 

zopfi i w czystych kulturach. 

Choroba przynosi poważne straty ekonomiczne w wyniku 

drastycznego obniżenia produkcji mleka, a także jego jako-

ści oraz z powodu brakowania zakażonych krów. Ponadto 

mastitis na tle Prototheca może być zagrożeniem dla zdro-

wia ludzi, bowiem według badań Melville i in. (1999) więk-

szość szczepów Prototheca zopfi i izolowanych z mastitis 

jest oporna na pasteryzację. 

Ponadto skala tego problemu może być większa ze wzglę-

du na błędy popełniane przy izolacji oraz identyfi kacji tych 

mikroorganizmów. Mikroorganizmy z rodzaju Candida 

i jednokomórkowe glony z rodzaju Prototheca zdolne do 

wytwarzania infekcji oportunistycznych mają wspólne 

cechy co może prowadzić do pomyłek diagnostycznych. 

Ich kolonie są prawie identyczne i rosną w tych samych 

pożywkach stosowanych rutynowo w mikologii. W ruty-

nowej diagnostyce, ze względu na podobieństwo mor-

fologiczne na podłożu z krwią i agarze Sabourauda, glony 

często mylnie rozpoznawane są jako grzyby drożdżopo-

dobne. Preparat mikroskopowy pozwala zróżnicować te 

dwa mikroorganizmy. Komórki Prototheca są większe, 

z widocznymi fragmentami pękniętych ścian komórko-

wych i obecnymi wewnątrz endosporami. Blastospory 

drożdżaków są mniejsze, tworzą strzępki lub pseudo-

strzępki, z widocznymi postaciami pączkującymi. 

Czynniki predysponujące 

Według Janosiego i wsp. (cyt za Lassą i Malinowskim, 

2007) prototekoza gruczołu mlekowego jest chorobą wy-

sokowydajnych krów, dojonych mechanicznie i bytujących 
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ogromne naprężenie, ale przy braku bolesności lub mini-

malnym bólu). Zapalenia mogą mieć także przebieg prze-

wlekły z miernymi objawami miejscowymi. Spalton (1985} 

podaje, że wymię jest ekstremalnie powiększone i ciężkie. 

Mleko zakażonych krów jest wodniste z licznymi strzępka-

mi i kłaczkami; obserwowano także obrzęki i stwardnienia 

ćwiartek. Często zakażenie dotyczyło więcej niż jednej 

ćwiartki. Objawy ogólne (posmutnienie, gorączka) z reguły 

nie występują lub bardzo rzadko. Algi najczęściej izolowa-

ne są ze stanów podklinicznych i przewlekłych, a rzadziej 

z klinicznych ostrych. Obecność alg stwierdzano także 

w wydzielinie pobranej z gruczołu zasuszonego. 

Jak rozpoznać prototekozę 
w stadzie krów mlecznych? 

Mastitis na tle Prototheca należy podejrzewać w następu-

jących przypadkach:

1.  przede wszystkim gdy występują kliniczne przypadki za-

paleń gruczołu mlekowego nie reagujące na leczenie, 

2.  kiedy liczne krowy są zakażone, liczba komórek soma-

tycznych w mleku zbiorczym może zostać podwyższona 

powyżej 400000 komórek/ml, 

3.  z mleka krów wyizolowano typowe glony przy użyciu 

standardowych procedur laboratoryjnych. 

B y d ł o
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w złych warunkach zoohigienicznych. Z czynników sprzy-

jających rozwojowi tego zakażenia należy wymienić złe 

warunki zoohigieniczne (wysoka wilgotność, duża ilość 

materii organicznej, nieodpowiednia wentylacja) oraz 

nieodpowiednią higienę doju i niejałowe infuzje leków 

dowymieniowych. Najwyższe ryzyko zakażenia występuje 

w okresie letnim przy wysokiej temperaturze i dużej wil-

gotności Źródłem drobnoustrojów są chore zwierzęta 

i środowisko, w którym one przebywają. Patogeny izolowa-

no z wody pitnej, ścieków, gnojowicy, odchodów zwierząt, 

zarówno zdrowych, jak i chorych na zapalenie wymienia na 

tle Prototheca spp., ze ścian i podłóg w oborach, a także ze 

sprzętu i kubków udojowych. Należy podkreślić, że P. zopfi i 

izolowano z kubków udojowych nawet po zanurzeniu ich 

roztworze chloru. Algi te można również znaleźć w glebie, 

zwłaszcza w błocie wokół obór z krowami mlecznymi, ale 

wyizolowano je także z suchego pastwiska. Zdaniem wie-

lu autorów za najbardziej podatne na naturalne zakażenia, 

których czynnikiem etiologicznym są glony, uznaje się kro-

wy będące w początkowym stadium laktacji. 

Objawy 

Zapalenie gruczołu mlekowego wywołane przez algi cha-

rakteryzuje się ogromnym powiększeniem ćwiartki, która 

ma konsystencję sprężystą (przy omacywaniu wyczuwa się 
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Krowy z rozpoznaną prototekozą powinny być izolo-

wane i usuwane ze stada (brakowane), aby zapobiec 

rozprzestrzenianiu się zakażenia. 

Duże znaczenie ma także zapewnienie odpowiednich wa-

runków zoohigienicznych w oborach – działania powinny 

zmierzać w kierunku ograniczenia ilości materii organicz-

nej, likwidacji wody stojącej (kałuż) i skutecznego osusza-

nia miejsc przebywania zwierząt. Krowy powinny być 

z oczywistych względów trzymane z dala mokrych po-

wierzchni szczególnie tych z rozkładającym się obornikiem 

lub materiałem roślinnym. Ważne jest też zapewnienie im 

wody i paszy wolnej od spor Prototheca. Szukając sposo-

bów zapobiegania prototekozom wymienia, niektórzy au-

torzy badali wrażliwość glonów na takie środki dezynfek-

cyjne, jak siarczan miedzi, azotan srebra i chlorheksydyna 

czy jodyna. W badaniach własnych wykazaliśmy np., że 

MMC (minimal microbicidal concentrations, minimalne 

stężenie mikrobójcze) jodyny wobec Prototheca zopfi i izo-

lowanych z mastitis wynosił od 0,3125% do 1,25% zaś 

chlorheksydyny od 0,0048% do 0,0097%. 

 

Na zakończenie chciałbym podkreślić rolę dwu pań, któ-

re wniosły bardzo duży wkład w diagnostykę prototekoz 

w Polsce. Pani dr Henryka Lassa z Bydgoskiego Oddziału 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-PIB w Puławach 

pierwsza w Polsce już kilkanaście lat temu wykryła algi Pro-

totheca w mleku krów chorych na mastitis, natomiast Pani 

mgr Iwona Żak z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

w Krakowie zdiagnozowała u 6-miesięcznego dziecka 

pierwszy przypadek prototekozy ludzi w Polsce. 

 

Dr hab. Henryk Krukowski

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

UP Lublin

Leczenie 

Zapalenie wymienia wywoływane przez algi cechuje się 

opornością na podejmowaną terapię. Stosowane po-

wszechnie w leczeniu środki przeciwgrzybicze i przeciw-

bakteryjne są nieskuteczne, nawet wtedy, kiedy in vitro 

wykazano na nie wrażliwość. W terapii zapaleń wywoła-

nych przez algi podejmowano próby dowymieniowego 

wprowadzania wysokich dawek lewamisolu i tetramisolu. 

Zastosowanie tych preparatów znacznie ograniczyło licz-

bę alg w mleku krów eksperymentalnie zakażonych tymi 

drobnoustrojami, ale nie udało się wykazać ich skuteczno-

ści klinicznej. W związku z tym należy uznać, że w chwili 

obecnej nie ma skutecznej metody terapii prototekozy 

wymienia. 

Profi laktyka i postępowanie 

Nie ma łatwego sposobu, aby zapobiec infekcjom Pro-

totheca spp. Wykazano, że Prototheca spp., przeżywa i prze-

chodzi przez jelita krów. Po spożyciu mikroorganizmu, 

krowa zanieczyszcza kałem własne legowisko, jak również 

legowiska innych krów oraz korytarze i boksy. W ciepłe dni 

lub w wilgotnych miejscach, drobnoustroje te przeżywają 

i rozmnażają się poza organizmem krowy. Gdy liczebność 

ich jest wysoka, istnieje duże prawdopodobieństwo kon-

taktu ze strzykiem i na koniec, gdy warunki są odpowied-

nie, zaczyna zapalenie wymienia.
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Zanczenie cynku, miedzi i manganu wynika z roli, jaką peł-

nią te mikroelementy w organizmie zwierzęcym. Mają one 

wpływ na:

1.  Integralność struktur tkankowych 

Synteza kolagenu i keratyny (Zn) i połączenia między 

nimi (Cu). 

2.  Rozwój i wytrzymałość kości 

Kolagen (Zn i Cu) i tkanki łącznej – chrząstek – (Mn).

3.  Aktywność enzymatyczna 

Setki enzymów zawierają Zn, Cu, Mn i Se.

4.  Układ odpornościowy 

limfocyty B, T i produkcja przeciwciał.

5.  Bilans oksydacyjny.

Jednocześnie bardzo ważnym elementem decydującym 

o zastosowaniu chelatów – MINTREX – dla prosiat jest sta-

tus zdrowotny oraz uzyskiwane wyniki produkcyjne, czyli 

zdefi niowany priorytet danej fermy. Możliwe są zatem dwa 

warianty:

1.  MINTREX Cu – pełna substytucja miedzi w formie siar-

czanu przez chelat na poziomie 150 ppm; wariant ten 

jest dedykowany dla ferm o podwyższonym ryzyku 
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Prosięta w okresie wzrostu, szczególnie podczas odsadzenia są narażone na ryzyko zaburzeń zdro-
wia jelit z powodu nierównowagi składników odżywczych. Ze względu na rekordowo wysokie ceny 
głównych surowców paszowych, stosowanie alternatywnych komponentów może powodować dys-
biozę mikrofl ory przewodu pokarmowego, co prowadzi do pogorszenia wyników produkcyjnych 
i ekonomicznych. Ponadto, pasza i woda zawierają wiele antagonistów mineralnych i konkurentów 
absorpcji, takich jak siarka, fi tyniany lub nadmiar wapnia, które wraz z alternatywnymi surowcami, 
może spowodować zaburzenia prawidłowego żywienia mineralnego, wpływającego na stan zdro-
wia i produkcyjność zwierząt oraz dobrostan i jakość tuszy.

MINTREX®:
Chelaty cynku, miedzi i manganu dla prosiàt 
odsadzonych: efektywny dodatek paszowy 

Alain Bourdonnais, Stanisław Budnik – Novus Europe

wystąpienia biegunek u prosiąt, ponieważ jest tu wyko-

rzystywany efekt wpływu miedzi na mikrofl orę jelitową, 

a w konsekwencji stymulacji wzrostu;

2.  MINTREX Zn, Cu i Mn – cynk i mangan w tym wariancie 

są w 100% stosowane w formie MINTREX jednocześnie 

przy zmniejszonych poziomach (odpowiednio 75 i 20 

ppm), natomiast miedź w 50% stosowana w formie MIN-

TREX i 50% w formie siarczanu; wariant ten dedykowany 

jest dla ferm o bardzo dobrej kontroli stanu zdrowia oraz 

zainteresowanych przede wszystkim poprawą wyników 

odchowu.

Jednakże u większości gatunków zwierząt, miedź jest sła-

bo wchłaniana: zazwyczaj nie więcej niż 5–10% zawartej 

w diecie miedzi jest wchłaniana przez dorosłe zwierzęta, 

młodsze zwierzęta są w stanie wchłonąć większą jej ilość 

15-30% Cu zawartej w paszy (McDowell, 1992). Po wchło-

nięciu przez jelito, miedzi jest transportowana przez układ 

krwionośny, a jej głównymi odbiorcami są wątroba i nerki 

(Linder et al. 2000). Wątroba jest bardzo ważnym organem 

homeostazy miedzi, ponieważ jest ona głównym miej-

scem jej magazynowania i dystrybucji (Damerona i Howe, 

1998). Schemat przepływu miedzi przedstawia rysunek 1.



Produkcyjność prosiąt, status miedzi 
i mikrofl ory jelitowej.
Wcześniejsze badania na prosiętach wykazały, że działanie 

miedzi stymulujące wzrost związane jest z jej przeciwbakte-

ryjnym działaniem w jelitach, tzn. miedź hamuje wzrost mi-

kroorganizmów powodujących choroby jelit, a więc wywołu-

je efekt taki jak antybiotyk (Fuller i wsp., 1960). W tym samym 

czasie, Bowland (1961) stwierdził, że wpływ miedzi na stymu-

lację wzrostu jest tym ważniejszy, im źródło tego pierwiastka 

jest bardziej przyswajalne.

Jak może MINTREX Cu, prawdziwy chelat 
miedzi, maksymalizować wzrost prosiąt?
W ramach badań przeprowadzonych w procesie rejestra-

cyjnym, 240 odsadzonych prosiąt (w wieku 26 dni) zostało 

przydzielonych do jednej z trzech grup żywieniowych, po 8 

powtórzeń i 10 prosiąt każda. Grupy były następujące: 6 mg/kg 

Cu z CuSO4 (T1, Kontrola ), 170 mg/kg miedzi z CuSO4 (T2) 

i 170 mg/kg miedzi w formie MINTREX Cu (T3). Poziom me-

tioniny był zbilansowany we wszystkich grupach, z uwzględ-

nieniem aktywnej metioniny wniesionej przez chelat. Prosięta 

z grupy T3 uzyskały wyższy poziom Cu w wątrobie niż świ-
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nie z grupy T2 ( 30.46 vs 18,37 mg/kg, p = 0,06) i znacznie 

wyższy niż poziom Cu w wątrobie świń z grupy kontrolnej T1 

(6,83 mg/kg, p < 0,01 ). Poziom miedzi w tkankach wątroby 

wskazuje, że forma chelatu Cu była bardziej biodostępna niż 

nieorganicznego źródła tego pierwiastka (rys. 2).

Rys. 2. Wpływ MINTREX Cu na poziom miedzi odkładanej w różnych 

tkankach (Parker, Gracia, EAAP Kreta – sierpień 2010 r.) (a, b, p = 0,06)

W tym samym doświadczeniu rejestracjyjnym opisanym 

wcześniej (Parker i inni, 2010), stwierdzono, że prosięta ży-

wione paszą zawierającą chelatowane źródło miedzi, dy-

namika wzrostu była o 9% większa w okresie 42 dni, niż 

karmione paszami zawierającymi nieorganiczne źródła 

miedzi ze średnim dziennym przyrostem na poziomie (g/d) 

346, 346 i 378 dla grup odpowiednio T1, T2, T3, (P=0,032). 

W tym samym okresie było większe pobranie paszy przez 

prosięta karmione paszami ze źródłem miedzi w formie 

chelatu w porównaniu do prosiąt z grupy T2, odpowiednio 

544 vs. 510 g/d (p=0,034). Wyniki te, jak również wskaźnik 

wykorzystania paszy (FCR) pokazano na Rys. 3.

Rys. 1. Wchłanianie miedzi: 

droga pokarmowa i metaboliczna.



Rys. 4. Określenie optymalnego poziomu miedzi

Ocena efektywności zastosowania chelatów 
MINTREX u prosiąt w warunkach produkcyjnych

Ponieważ praktyczne żywienie mineralne prosiąt często łą-

czy wysokie dopuszczalne poziomy miedzi wraz z innymi 

minerałami takimi jak cynk (Zn) i mangan (Mn ), Novus prze-

prowadził 3-miesięczne badanie efektywności MINTREX-ów 

we współpracy z dużym europejskim producentem świń 

w warunkach fermy przemysłowej. Trzy grupy po 950 sztuk 

odsadzonych prosiąt każda, w wieku około 33 dni, zostały 

kolejno przydzielane do podobnych odchowalni. Grupy te 

były żywione paszami z użyciem nieorganicznych źródeł 

mikroelementów (siarczany i tlenki) lub też MINTREX-ów. 

Poziom miedzi w grupach z nieorganiczną formą wyno-

sił odpowiednio 165 ppm i 132 ppm, w fazie 1 (33– 65 d.), 

a fazie 2 (66–84 d.), w grupie MINTREX otrzymały taki sam 

poziom Cu, ale w każdej fazie, 50% Cu było w postaci che-

latu (MINTREX) i 50% w formie siarczanu. Uzyskane wyniki 

w warunkach produkcyjnych są pokazane na Rys. 5 i 6: przy 

ogólnym poziomie wyników produkcyjnych zgodnych ze 

standardem, prosięta żywione z dodatkiem MINTREX-ów 

miały mniejszą śmiertelność (0,74 vs 1,74%) i wyższy średni 

przyrost dzienny, który przełożył się w praktce na przerzut 

prosiąt karmionych paszami z MINTREX do fazy tuczu o 4,9 

dni wcześniej niż prosiąt z grup Kontrolnych.

Rys. 5. Upadki prosiąt odsadzonych – warunki produkcyjne 

– test terenowy w EU. S. Budnik, 2012

Rys. 3. Efekt zastosowania MINTREX Cu i siarczanu miedzi na wy-

niki produkcyjne prosiąt odsadzonych (Parker, Gracia, EAAP Kreta 

– sierpień 2010 r.)

Wyniki przeprowadzonych dośwaidczeń jednoznacznie 

wskazują, że wyższa absorpcja i odkładanie miedzi popra-

wia pobranie paszy, przyrosty i obniża wskaźnik wykorzy-

stania paszt przez prosięta. 

W innym doświadczeniu (Hao, Missouri University, 2010) 

celem badania było określenie optymalnej dawki miedzi 

w formie Minterx Cu dla prosiąt odsadzonych. Około 1000 

prosiąt, zostało podzielonych na 7 grup, po 23 powtórze-

nia, w każdym 6 sztuk, po odsadzeniu w ciągu 42 dni otrzy-

mywały pasze: NC – kontrola negatywna bez dodatku mie-

dzi, 5 grup MINTREX Cu na poziomie miedzi od 50 do 250 

ppm oraz grupa z dodatkiem miedzi w formie siarczanu na 

poziomie 250 ppm. Wyniki testu przedstawia rys. 4.
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Rys. 6. Przyrosty prosiat odsadzonych – warunki produkcyj-

ne – test terenowy – EU. S. Budnik, 2012

Wnioski

1.  MINTREX Miedź (Cu), wraz z MINTREX Cynk (Zn) i MIN-

TREX Mangan (Mn), są wysoce biodostępnymi form-

ami tych minerałów – formą chelatu. Zastosowanie ich 

zmniejsza ryzyko wystąpienia antagonizmów między 

minerałami i zapewnia optymalną podaż miedzi,cynku 

i manganu niezbędnych do prawidłowego funkcjono-

wania organizmu. 

2.  Zastosowanie bardziej przyswajalnych form metali: 

cynku, miedzi i manganu dla prosiąt to:

a. poprawa ich statusu zdrowotnego 

b. poprawa wczesnego pobrania paszy po odsadzeniu

c. mniejsza śmiertelność 

d. lepsza dynamika wzrostu

e. obniżony wskaźnik wykorzystania paszy

3.  Wybór wariantu zastosowania Minterx-ów zależy od sta-

tusu zdrowotnego i priorytetów, jakie dana ferma sobie 

wyznacza.

Alain Bourdonnais

Stanisław Budnik, Novus Europe

Info.europe@novusint.com

www.novusint.com

® NOVUS and MINTREX are trademarks of Novus International, Inc. and are 

registered in the United States and other countries.
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Czynniki zakaźne

Drobnoustroje biorące udział w rozwoju choroby fi zjo-

logicznie występują na skórze świń. Przy pojawieniu się 

zmian wzrasta znacznie ich liczba. Gronkowce (Staphy-

lococcus aureus i hyicus) kolonizują naskórek wywołując 

pęcherzykowe zapalenie skóry i ułatwiają inwazję pacior-

kowcom (Streptococcus). W naczyniach krwionośnych 

powstają zakrzepy zmniejszające ukrwienie okolicznych 

tkanek gdzie rozwija się martwica. Mycoplasma suis przy-

łącza się do powierzchni czerwonych krwinek prowadząc 

do ich rozpadu. Hemoliza erytrocytów wywołuje niedo-

krwistość hemolityczną, czasami towarzyszy jej bilirubine-

mia. Istotnymi czynnikami inicjującymi proces chorobowy, 

często też odpowiedzialnymi za pogłębienie i zaostrzenie 

objawów klinicznych są immunosupresyjne wirusy (PCV-2, 

PRRS), oraz zakażenia Salmonella sp.

Czynniki niezakaźne

Najczęściej wymienianą przyczyną martwicy uszu z czyn-

ników środowiskowych to niewłaściwa wentylacja. Błędy 

dotyczą zarówno zakresu temperatur jak i nadmiernego 

ruchu powietrza wywołującego przeciągi. W konsekwencji 

zwierzęta są rozdrażnione, agresywne i okaleczają się wza-

jemnie. Podobne zachowania obserwujemy przy nadmier-

nym zagęszczeniu zwierząt i braku swobodnego dostępu 

do poideł i karmników. 

Martwica uszu i ogona świń jest coraz większym problemem zdrowotnym, szczególnie przy inten-
sywnej produkcji trzody. W patogenezie schorzenia biorą udział czynniki zakaźne, głównie Staphy-
lococcus hyicus, Staphyloccocus aureus i Mycoplasma suis, niewłaściwe warunki środowiskowe 
i błędy żywieniowe.

Zespół martwicy uszu
PNES (Porcine Necrotic Ear Syndrom) 
Narastajàcy problem zdrowotny i ekonomiczny w hodowli Êwiƒ

lek. wet. Agata Sienkiewicz-Sagan – WIPASZ S.A.

Należy kontrolować jakość zadawanej paszy. Szczególnie 

ważny jest odpowiedni poziom lizyny i zawartość prze-

ciwutleniaczy głównie witamina E. Tłuszcz złej jakości 

zmniejsza ilość pobieranej paszy co przekłada się na do-

starczenie do organizmu zbyt małych ilości białka, wita-

min i minerałów. Mikotoksyny obecne w surowcach do 

produkcji pasz i w słomie – obkurczają naczynia krwio-

nośne prowadząc do anemizacji skóry i martwicy ucha. 

Objawy

Zespół martwicy uszu może mieć postać łagodną lub cięż-

ką zależnie od stanu immunologicznego zwierząt. Objawy 

pojawia się u 4–5 tyg. prosiąt, są to pęcherzyki wypełnione 

płynem najczęściej zlokalizowane na wierzchołkach mał-

żowin usznych, końcu ogona, czasami na bokach ciała. 

Miejsca po pękniętych pęcherzach pokrywają się strupa-

mi a pod nimi w tkance łącznej toczą się procesy zapalne 

prowadzące do odpadania fragmentów małżowin usz-

nych. Proces pogłębia się gdy inne prosięta podgryzają 

i oblizują chore tkanki wprowadzając do organizmu zwie-

rzęcia chorobotwórcze drobnoustroje. Zależnie od drogi 

rozprzestrzeniania się infekcji obserwujemy zapalenia sta-

wów, powstawanie ropni w mięśniach, zapalenia wsierdzia 

i osierdzia, zmiany zapalne opon mózgowych. Zwierzęta 

są apatyczne, niechętnie pobierają paszę i znacznie wol-

niej przyrastają. Lekami z wyboru są tetracykliny. Ze wzglę-

du na udział paciorkowców i gronkowców podaje się też 
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amoksycylinę bądź amoksycylinę z kwasem klawulano-

wym. Przy występowaniu gorączki stosujemy leki przeciw-

zapalne i przeciwgorączkowe. W celu uszczelnienia naczyń 

krwionośnych możemy zastosować kwas acetylosalicylo-

wy i preparaty witaminowe z wit. K. Dobre efekty w zapo-

bieganiu pojawienia się PNES w stadzie daje szczepienie 

prosiąt przeciwko PCV-2 .

Zapobieganie

Ekonomicznie uzasadnione jest zapobieganie martwicy 

uszu i ogona u świń przez poprawę warunków środowi-

skowych: odpowiednie zagęszczenie, wentylacja, tempe-

ratura, przestrzeganie zasady „całe pomieszczenie pełne- 

całe pomieszczenie puste”. Warto zwrócić uwagę na jakość 

paszy podawanej zwierzętom, poziom lizyny – źródła 

białka zbyt ubogie w aminokwasy powoduje agresję 

u zwierząt, niski poziom witaminy E – obniżona odporność, 

niski poziom Zn – wpływa na funkcjonowanie naskórka. 

Schorzenie występuje rzadziej na fermach gdzie zwierzęta 

miały swobodny dostęp do paszy i wody oraz stosowano 

absorbenty mikotoksyn. 

Konsekwencje

Pojawienia się w stadzie PNES ma duże konsekwencje fi -

nansowe dla właścicieli. Obserwujemy różnicowanie się 

stada i wydłużenie tuczu, duży procent upadków często 

związanych z zakażeniami wtórnymi, podwyższone zu-

życie paszy oraz konfi skaty tuczników w ubojniach. Dość 

duże środki pochłaniają chemioterapeutyki i preparat mi-

neralno-witaminowe stosowane w trakcie infekcji.

Zespół martwicy uszu i ogona jest problematyczną i kosz-

towną chorobą trzody chlewnej. Złożona etiologia dodat-

kowo utrudnia leczenie. Ustalenie czynników odpowie-

dzialnych za rozwój choroby i objawy, oraz przemyślana ich 

eliminacja od tych najistotniejszych do mniej znaczących, 

wpłynie na skuteczność podjętych działań. Musimy uświa-

domić sobie, że najlepsze efekty osiągniemy podejmując 

terapię przeciwko czynnikom zakaźnym z jednoczesną po-

prawą warunków środowiskowych i żywieniowych.

lek. wet. Agata Sienkiewicz-Sagan

Doradca ds. Żywienia Trzody Chlewnej 

WIPASZ S.A.
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De-Odorase™ w produkcji drobiarskiej
Problem zapachów i emisji z pomiotu to problem stary jak świat. W nowoczesnym świecie, kiedy 
fermy często mogą znajdować się w bliższej odległości od budynków mieszkalnych, problem staje 
się poważny. 

Renata Olejniczak – Alltech, Dr. Jules Taylor-Pickard – Alltech

Ustawa „odorowa” ciągle nie powstała jednak, jak zapewnia 

Ministerstwo Środowiska, prace nad nią wciąż trwają. 

Obecnie kwestie te uregulowane są w następujących prze-

pisach: 

1.  zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. P.o.ś., 

jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie od-

działuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, 

w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia jego 

oddziaływania na środowisko, a w przypadku pogorszenia 

stanu środowiska spowodowanego działalnością podmio-

tu, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

2.  na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy P.o.ś. organem ochrony 

środowiska właściwym w sprawie, o której mowa powyżej, 

jest starosta;

3.  zgodnie z art. 363 ustawy P.o.ś. wójt, burmistrz lub pre-

zydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie 

fi zycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na śro-

dowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmie-

rzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na 

środowisko.

Ponadto, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 

z późn. zm.):

1.  Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydał 

Rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 

877, zm., Dz. U. z 2009 r. Nr 108, poz. 907), w tym fermy 

drobiu, które reguluje także sprawy związane z konstruk-

cją i usytuowaniem obiektów budowlanych (zbiorniki 

i płyty na odchody zwierzęce), w których prowadzona 

jest produkcja zwierzęca; 

Podobnie, stwierdza się obecnie, że u pracowników ferm, 

którzy narażeni są na wysokie epoziomy lotnych gazów ze 

ściółki i pomiotu, np. amoniaku, mogą wystąpić poważne 

problemy z drogami oddechowymi. 

Argument ten jest również podnoszony przez mieszkań-

ców terenów w bezpośrednim otoczeniu ferm. 

Ponadto wprowadzone w wielu krajach wyższe standar-

dy dobrostanu wymagają ścisłego monitorowania na fer-

mach poziomu amoniaku i związanych z nim problemów 

(np. uszkodzeń opuszki podeszwowej) i hodowcy mogą 

spotykać się z karami za niedotrzymanie tych rygorystycz-

nych standardów w stadach lub odrzuceniem zwierząt 

uznanych jako nie spełniające standardów.

Jak podaje „Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 

Rady w sprawie ustanowienia minimalnych zasad doty-

czących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na 

produkcję mięsa”

 

COM(2005) 221 końcowy – 2005/0099 (CNS) (2006/C 

28/05): „Zakłady o wyższym maksymalnym zagęszczeniu 

hodowli muszą dostosować się do maksymalnych wy-

mogów dodatkowych dotyczących informowania i do-

kumentacji, stężenia NH
3
 i CO

2
, temperatury i wilgotności, 

zagospodarowania i prowadzenia kontroli systemów wen-

tylacji, schładzania i ogrzewania, a także oceny wskaźni-

ków dobrostanu zwierząt podczas badań poubojowych 

i procedur w przypadku niedopełnienia wymienionych 

wymogów”. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2012 r. 

w sprawie wymagań i sposobów postępowania przy 

utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach 

UE (Dz. U. 2010, nr 56, poz. 344 z późniejszymi zmianami) 

stężenie amoniaku w budynkach dla drobiu nie powinno 

przekroczyć 20 ppm czyli 15 mg/m3 (poziom wyczuwalny 

węchem). 
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Zalecenia odnośnie jakości powietrza na obiektach

Wiemy, że nawet na fermach bardzo dobrze zarządzanych, 

kontrola poziomu amoniaku jest poważnym wyzwaniem 

(McGahan i in. 2002). Wiele składników, oprócz amoniaku, 

składa się na męczący zapach związany z produkcją dro-

biarską. Jiang i Sands, (2000) zidentyfi kowali ponad 75 sub-

stancji z rozkładającej się ściółki. Uważa się, że ponad 70% 

pobranego azotu jest ostatecznie wydalane przez drób 

(Williams, 1990). Enzymy bakteryjne w środowisku prze-

kształcają w ściółce wydalony azot w amoniak, który dzięki 

swojej lotnej charakterystyce powoduje zanieczyszczenie 

powietrza w jej pobliżu. 

Przeprowadzono badania naukowe nad wpływem wyso-

kich poziomów amoniaku na zdrowie i dobrostan ptaków 

(Wang i in., 2010; Beker, 2004), ponieważ amoniak może 

być absorbowany przez cząstki pyłu i następnie przenoszo-

ny na błonę śluzową, dostawać się do płuc i powodować 

zapalenia objawiające się u ptaków krótkim oddechem 

i kaszlem (Williams, 1990). W wielu krajach maksymalny 

poziom amoniaku w kurnikach określa się na poziomie 25 

ppm. Jednak nawet poziom niższy od 25 ppm może po-
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wodować problemy ze strony układu oddechowego, pro-

wadząc do ograniczenia wydajności produkcyjnej drobiu 

(Kristensen i Wathes, 2000), a w różnych badaniach nauko-

wych stwierdzono negatywny wpływ ekspozycji na amo-

niak na odporność i przyrosty masy ciała u ptaków (Wang 

i inni 2010).

Problem wysokiego poziomu amoniaku dla wyników 

produkcyjnych ma szczególne znaczenie w okresie zimo-

wym i wczesnowiosennym, kiedy ograniczamy wentylację 

z powodu nie sprzyjających temperatur zewnętrznych. 

Stajemy wówczas przed ciężkim wyborem obniżenia 

temperatury w budynku co zwłaszcza w pierwszych tygo-

dniach odchowu jest niezwykle istotne, lub podniesienia 

do niebezpiecznych granic poziomu gazów w tym amo-

niaku powstałego z rozkładu kwasu moczowego i niestra-

wionego białka. 

W tym okresie stajemy przed podwójnym wyzwaniem – 

niezadowolenia sąsiadów i znacznego spadku wydajności 

produkcji (50 ppm – silne zahamowania wzrostu).

Kontrola emisji amoniaku na fermie może być prowadzo-

na kilkoma sposobami. Zarządzanie fermą odgrywa dużą 

rolę – jeżeli wilgotność ściółki może być utrzymywana 

na poziomie pomiędzy 15-30%, minimalizuje to aktyw-

ność drobnoustrojów i produkcję amoniaku z wydalanych 

składników azotowych (McGahan, 2002). Rodzaj ściółki, 

temperatura pomieszczenia, obsada i wentylacja odgry-

wają rolę w zmniejszeniu zagrożenia amoniakiem zarówno 

dla ptaków jak i dla pracowników fermy. Ponadto modyfi -

 Wartości zalecane Wartości graniczne

Tlen >19,6% 18%

CO2 <0,2% (2500 ppm) 0,30% 3500 ppm

CO <10 ppm 15ppm(stałe) 50ppm (chwilowe)

NH3 <15 ppm 20–26 ppm

Wilgotność względna 45–65 % 40 (wstawienie)–75%

H2S <5 ppm 10 ppm
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kacja żywienia – tj. stosowanie odpowiednich enzymów 

paszowych (np. zawierających proteazy) lub redukcja po-

brania białka w dawkach pokarmowych może wspomóc 

ograniczenie wydalania azotu (Gates, 2000).

Niektóre specjalistyczne składniki paszowe okazały się 

mieć duży wpływ na poziom amoniaku w utrzymaniu 

drobiu. Ekstrakt z Yucca schidigera okazał się być efektyw-

nym w kontroli emisji amoniaku ze ściółki, chociaż nie jest 

znany dokładnie jego sposób działania. Obecnie proponu-

je się trzy wyjaśnienia: bezpośrednie wiązanie amoniaku 

w kale, hamowanie enzymów ureazy bakteryjnej lub modu-

lacja niektórych drobnoustrojów produkujących amoniak 

w przewodzie pokarmowym. Produkt handlowy De-Od-

orase™ (Alltech Inc, USA) oparty jest o bioaktywny ekstrakt 

z Juki schidigera, a jego przydatność w ograniczeniu pozio-

mu amoniaku oraz poprawie dobrostanu i wydajności zosta-

ły potwierdzone zarówno badaniami naukowymi, jak i do-

świadczeniami na fermach przemysłowych już w latach 80. 

Kury Nioski

We wczesnych latach 90. przeprowadzono doświadczenie 

nad uwalnianiem amoniaku ze ściółki w kurniku obsadzo-

nym przez kury nioski w klatkach z dołami na odchody 

i poziomem amoniaku monitorowanym od 1990 do 1993 

r. (Shand i Crober, 1993). De-Odorase™ podawano w daw-

ce 100 g/t. Wyniki porównano z danymi z lat 1989-90, wy-

korzystanymi jako dane kontrolne. Warunki klimatyczne 

otoczenia nie różniły się istotnie pomiędzy latami kontrol-

nymi i doświadczalnymi, jednak średni poziom amoniaku 

był istotnie niższy w latach, kiedy stosowano De-Odorase™ 

w porównaniu do lat kontrolnych (63,56 ppm i 29,68 ppm, 

odpowiednio). Kolejne doświadczenie przeprowadzono 

z zastosowaniem De-Odorase™ w paszach dla niosek (60 

g/t) na dużej fermie przemysłowej w Belgii. U niosek, któ-

rym podawano De-Odorase™ od 56 dnia życia, poziom 

amoniaku został zredukowany z 45 ppm do 32 ppm. W po-

równaniu do kurników kontrolnych i tych, gdzie ptakom 

podawano De-Odorase™ od pierwszego dnia, poziom 

amoniaku był stale niższy o 40% we wszystkich punktach 

pomiaru. Ponadto, autorzy zarejestrowali wzrost produkcji 

jaj o 3% w grupach, którym podawano De-Odorase™ (Ulbe 

Pauzenga, 1990). 

Jones i Ball (1993) przeprowadzili doświadczenia nad emi-

sją amoniaku u kur niosek utrzymywanych w klatkach. 

W doświadczeniu wykorzystywano kury w wieku 64 ty-

godni, pomiarom poddawano poziom amoniaku przed 

doświadczeniem za pomocą urządzenia Drager przez 8 

godzin w dziewięciu punktach pomiarowych w kurniku. 

Następnie przez siedem tygodni podawano do dawki po-

karmowej De-Odorase™ . Wyniki analiz wskazują, że poda-

wanie De-Odorase™ do paszy przyczyniło się do redukcji 

poziomu amoniaku po dwóch tygodniach od rozpoczęcia 

doświadczenia, ze średniego poziomu 97 ppm do 42 ppm 

(około 50%). 

Doświadczenia przeprowadzone w Kanadzie (Crobe i in., 

1996) miały na celu przeanalizowanie korzyści ze stoso-

wania De-Odorase™ w budynkach dla kur niosek, gdzie 

problem stanowiły cykle sezonowe poziomu amoniaku 

(w tym poziomy przekraczające 25 ppm podczas miesięcy 

zimowych). Podawanie tym kurom De-Odorase™ przyczy-

niło się do redukcji poziomu amoniaku – pomimo, że nie 

eliminowało całkowicie cyklicznych zmian w emisji. Prze-

prowadzone w ciągu kilku lat doświadczenia związane 

z problemem sezonowych zmian emisji (Coburn i in., 1998) 

w kurnikach obsadzonych przez nioski wykazały, że poda-

wanie De-Odorase™ w dawce 100 g/t paszy przyczyniło 

się do stałego i istotnego ograniczenia produkcji amo-

niaku zarówno wiosną jak i jesienią, przy czym emisja ta 

i pozostawała niezależna od wpływu zewnętrznych czyn-

ników klimatycznych na wentylację.

Kury nioski poddano doświadczeniom nad wpływem De-

Odorase™ na parametry krwi, jak również na wydajność. 

Kury nioski Lohman LB w wieku czterdziestu jeden tygo-

dni żywiono dawkami pokarmowymi kontrolnymi oraz 

z dodatkiem 100, 150, 200 g/t De-Odorase™. Produkcja 

jaj istotnie wzrosła (p< 0,05) u kur żywionych z dodat-

kiem 100 g lub 150 g/t, a u kur żywionych dawkami 150 g 

i 200 g/t De-Odorase™ stwierdzono wyższą masę jaj. 
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Analizy krwi wykazały wzrost pojemności przeciwutlenia-

jącej i spadek glikemii i cholestrolemii (Aslan i in., 2005).

Stada reprodukcyjne ciężkie

Kurczęta reprodukcyjne są to ptaki o bardzo wysokiej war-

tości i ich zdrowie i dobrostan są kluczem do wydajności 

produkcyjnej i udanego klucia i odchowu potomstwa. 

Doświadczenia przeprowadzone na stadach reproduk-

cyjnych brojlerów (Satyanarayana, 1993), wykazały, że 

ptaki otrzymujące De-Odorase™ w dawce 60 g/t paszy 

wykazały się wyższą masą ciała i istotnie niższymi upad-

kami (zmniejszone z 3,4% w grupie kontrolnej na 1,3% 

w grupie De-Odorase™). W stadach rodzicielskich i praro-

dzicielskich ma to bardzo duże znaczenie ekonomiczne. 

Kurczęta brojlery

Doświadczenia przeprowadzono we wczesnych latach 

90. (Koyama, 1994) i oceniano wpływ podawania De-Od-

orase™ w dawce 100 g/t paszy stadom ciężkich brojlerów 

na dużych fermach (27 000 ptaków w kurniku) w Japonii. 

De-Odorase™ podawano do paszy od pierwszego dnia do 

końca w wieku 50 dni. Ptaki, którym podawano De-Odora-

se™ wykazały się o 60% niższymi upadkami w porówna-

niu do grupy kontrolnej (2,98% i 7,4%, odpowiednio), były 

cięższe w dniu uboju i wykazywały się lepszym o 2,3% FCR 

(odpowiednio, 2,211 i 2,244). Ponadto powstało o 4 tony 

mniej pomiotu w grupach żywionych z dodatkiem De-Od-

orase™ – co w wielu krajach jest dzisiaj bardzo istotne ze 

względu na ograniczenia miejsc, w które pomiot może być 

usuwany. Wszystkie poprawione parametry przyczyniły się 

do wzrostu opłacalności o 10 ¥ (0,07 €) na szt. 

Wpływ podawania De-Odorase™ na brojlery (do 56 dnia 

życia) był przedmiotem doświadczenia Arce i in. (1994). 

W grupie De-Odorase™ stwierdzono istotnie niższe upadki, 

szczególnie te spowodowane wodobrzuszem. W doświad-

czeniach przeprowadzonych w Chinach (Instytut Badań 

Pasz, 1995) oceniano na fermie przemysłowej wpływ poda-

wania De-Odorase™ w dawce 120 g/t paszy na wydajność 

brojlerów w 52 dniu. Wraz z redukcją poziomu amoniaku 

w budynkach, w porównaniu do grupy kontrolnej, pta-

ki, którym podawano De-Odorase™ wykazały się istotnie 

wyższą (p<0,05) masą ciała (2,4 i 2,5) oraz niższymi upadka-

mi (6,1% i 10,4%), w tym niższymi upadkami powodowa-

nymi przez wodobrzusze (0,8% i 2,1%). Wyniki powyższego 

doświadczenia zostały potwierdzone przez doświadczenie 

przeprowadzone w Meksyku (Arc i in., 1995), gdzie poda-

wano 90 g oraz 120 g/t paszy, i upadki spowodowane wo-

dobrzuszem zostały ograniczone z ok. 20% w 56 dniu do 

12% i 16% odpowiednio dla zastosowanych dawek. Wyniki 

analiz krwi wykazały, że osiągnięte efekty wynikały z popra-

wy statusu tlenu u ptaków żywionych De-Odorase™. 

Doświadczenia przeprowadzono również w klimacie 

bardziej tropikalnym (Filipiny), gdzie brojlery utrzymy-

wane są w budynkach z otwartymi ścianami bocznymi. 

Dwadzieścia tysięcy brojlerów utrzymywano w tych wa-

runkach do 45 dnia życia i żywiono paszą kontrolną lub 

z dodatkiem De-Odorase™ w dawce 120 g/t. Poziom amo-

niaku określano w ostatnich trzech tygodniach produkcji 

z wykorzystaniem urządzenia Dragera. Emisja amoniaku 

w grupach ptaków żywionych z dodatkiem De-Odorase™ 

była niższa o połowę w porównaniu do grupy kontrolnej 

(7,5 ppm i 15 ppm w 45 dniu). Ponadto ptaki żywione z do-

datkiem De-Odorase™ wykazały się istotną poprawą FCR 

i mniejszymi upadkami oraz wyższym EEF (Angeles, 1996). 

De-Odorase™ był również podawany w wodzie pitnej. Do-

świadczenia z zastosowaniem tej metody przeprowadzo-

no w Indiach (Devegowda i in.), gdzie podawano kurczę-

tom brojlera w dawce 1 ml/8 l wody od 1 do 21 dnia życia. 

Stwierdzono wyższe przyrosty masy ciała o 130 g, poprawę 

FCR o 6 punktów i mniejsze o 57% upadki (z 5,5% na 2,4%).

De-Odorase™ a kokcydioza 

Przeprowadzono doświadczenia w celu oceny wpływu 

podawania De-Odorase™ na występowanie kokcydiozy 

u drobiu. W doświadczeniach przeprowadzonych przez 



Alfaro i in. (2007) w Brazylii porównano odpowiedź na 

szczepionkę przeciwko kokcydiozie u kurcząt brojlerów 

żywionych dawkami pokarmowymi kontrolnymi oraz 

z dodatkiem 0,01% De-Odorase™ z i bez kokcydiostatyków 

w paszy. Przyrosty masy ciała ptaków szczepionych były 

niższe niż tych, którym podawano kokcydiostatyk w paszy, 

ale podawanie De-Odorase™ brojlerom szczepionym skut-

kowało większymi przyrostami masy ciała i poprawą FCR. 

De-Odorase™ i kompostowanie pomiotu

W wielu krajach obowiązują bardzo restrykcyjne wymogi 

prawne w zakresie usuwania odchodów z ferm drobiu. 

W niektórych przypadkach hodowcy zmuszeni są płacić za 

usuwanie ściółki i pomiotu z fermy. W rezultacie pojawiły się 

przedsiębiorstwa zajmujące się kompostowaniem ściółki 

i pomiotu i produkcją ciepła i metanu oraz nawozu 

ogrodniczego. Doświadczenia nad wpływem podawa-

nia De-Odorase™ ptakom na charakterystykę kompo-

stową pomiotu wykazały, że amoniak rozpuszczalny 

i całkowita zawartość azotu w świeżym pomiocie były 

niższe w porównaniu do pomiotu od ptaków, którym 

nie podawano dodatku. Po kompostowaniu jednak po-

ziom białka i całkowity poziom azotu był istotnie (p< 

0,05) wyższy w ściółce drobiu żywionego z dodatkiem 

De-Odorase™. Tak więc, emisja amoniaku była niższa 

w świeżym pomiocie i rzeczywisty poziom białka w goto-

wym kompoście od ptaków żywionych z dodatkiem De-

-Odorase™ jest wyższy i stąd nawóz jest bardziej wartościowy. 

Wnioski

Możemy opisać kilka korzyści z podawania ptakom De-

Odorase™. Najważniejszą dla większości producentów 

jest ograniczenie poziomu amoniaku w pomiocie i różne 

doświadczenia wykazały, że De-Odorase™ jest wysoko 

skuteczny w osiągnięciu tych celów. Jest istotne dla utrzy-

mania dobrostanu zarówno zwierząt, jak i ludzi na fermach 

drobiu. Ponadto mniejsza ilość produkowanego pomiotu 

od ptaków, którym podawano De-Odorase™ ułatwia jego 

usuwanie i zmniejsza koszty w krajach, gdzie konieczne 

jest ponoszenie opłat. Ponadto zarówno drób mięsny, jak 

i nieśny wykazuje się wyższą wydajnością, kiedy podaje-

my De-Odorase™ i jest mniej podatny na upadki, szcze-

gólnie powodowane wodobrzuszem. Można to przypisać 

wyższemu poziomowi tlenu i przeciwutleniaczy we krwi 

stwierdzanym w pracach badawczych. Ostatecznie, wyda-

je się, że pewne korzyści podawania De-Odorase™ będzie 

można uzyskać u ptaków szczepionych przeciw kokcydio-

zie – jednak w tym zakresie potrzebne są jeszcze nowe 

prace badawcze. Dla każdego producenta drobiu kontrola 

emisji amoniaku i osiąganie wyższej wydajności oraz po-

prawa dobrostanu na fermie są niezbędne dla utrzymania 

opłacalności produkcji. 

Renata Olejniczak

Dr. Jules Taylor-Pickard 

Solutions Deployment Team Manager

 Alltech
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Program higieny na fermie drobiu 
jako element bioasekuracji
Istotne zmniejszenie wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt można osiągnąć poprzez działania orga-
nizacyjno – techniczne na poziomie poszczególnych ferm. Wchodzą one w zakres czynności określanych 
jako działania profi laktyczne czy prewencyjne, nazywane często bioasekuracjią lub biobezpieczeń-
stwem. Sieć biobezpieczeństwa to stałe zabezpieczenie przed dostaniem się zarazków chorobotwór-
czych z zewnątrz oraz ryzykiem ewentualnego przenoszenia się chorób wewnątrz fermy.

Paweł Zabielski – Wet Net, dr Urszula Teter – Cid Lines

Spośród wielu elementów zabezpieczenia epizootycznego 

zwrócę uwagę na kilka najbardziej istotnych. Należy wpro-

wadzić ograniczenie wstępu osób postronnych na fermę. 

Opracować zasady poruszani się po fermie, przygotować 

śluzy dezynfekcyjne, gdzie pracownicy i osoby odwiedza-

jące fermę mogą przebrać się w ubrania robocze lub jed-

norazowe, wziąć prysznic. Należy również przy każdym 

wejściu i wyjściu z budynku dezynfekować obuwie. Można 

w tym celu stosować maty dezynfekcyjne nasączone środ-

kiem dezynfekcyjnym umieszczone we wszystkich przej-

ściach lub brodziki, gdzie pracownicy zanurzają obuwie. 

Bardzo ważnym elementem jest mycie i dezynfekcja środ-

ków transportu. Każdy pojazd wjeżdżający na fermę po-

winien przejechać przez śluzę dezynfekcyjną. Samochody 

przewożące zwierzęta po każdym transporcie powinny być 

dokładnie umyte (myć 1% roztworem KENOSAN) i zdezyn-

fekowane poprzez rozpylenie roztworu 0,5 % VIROCID.

Zabiegi dezynfekcji należy realizować zgodnie z opraco-

wanym programem, w skład którego wchodzą: procedury, 

harmonogram, określone środki i metody. Każdy zabieg 

dezynfekcyjny powinien być poprzedzony dokładnym 

czyszczeniem i myciem. Po usunięciu zwierząt z budynku, 

opróżniamy go z odchodów i ściółki, mechanicznie usu-

wamy resztki. Nie można zapomnieć o myciu i dezynfekcji 

systemu pojenia. W tym celu można zastosować TORNAX 

AGRO. Po dokładnym wyczyszczeniu linii koniecznie na-

leży ją zdezynfekować, można zastosować preparat CID 

2000, dopiero tak przygotowana linia pojenia gwarantuje 

nam, że zwierzęta będą pić wodę wysokiej jakości.

Następnie wykonujemy mycie z użyciem środków myją-

cych. Skuteczną metodą jest mycie pianowe. Piana lepiej 

rozpuszcza (penetruje) brud, dłużej utrzymuje się na po-

wierzchni (dłuższy czas kontaktu), wykazuje zwiększoną 

wydajność preparatu myjącego. Taka metoda mycia została 

zaprezentowana na pokazie zorganizowanym przez fi rmę 

WIPASZ na jednej z ferm współpracujących z fi rmą. Firma 

Wet-Net świadczy usługi mycia na fermach, wyposażona 

jest w specjalistyczny sprzęt, który umożliwia dokładne 

naniesienia piany na powierzchnię. Prezentowany inżektor 

daje również możliwość dokładnego dozowania środka, 

co ma przełożenie na zużycie koncentratu, zużycie wody, 

a w efekcie fi nalnym na koszt końcowy. Na pokazie prezen-

towano preparat KENOSAN, który jest skuteczny w bardzo 

niskim stężeniu (1%), dokładnie penetruje zabrudzenia, 

nadaje się do usuwania silnego, uporczywego brudu. Jest 

również bezpieczny dla mytych powierzchni, w tym dla 

aluminium bądź innego rodzaju powierzchni wrażliwych 

na wysoki odczyn. Pozwala nam to, zastosować jeden pro-

dukt do umycia budynku inwentarskiego, całego wyposa-

żenia, można stosować go również do mycia w zakładach 

wylęgowych, do środków transportu, różnego sprzętu na 

fermie czy też maszyn rolniczych. Po myciu wszystkie po-

wierzchnie należy dokładnie spłukać i osuszyć. Tylko do-

kładne i dobrze wykonane mycie budynku inwentarskiego 

pozwala na dobrą dezynfekcję. Jeśli etap ten jest wykona-

ny niestarannie lub wręcz pomijany, żadna dezynfekcja nie 

będzie w pełni skuteczna.

Dezynfekcja ma na celu zniszczenie drobnoustrojów by-

tujących w środowisku (bakterii, wirusów, grzybów, glo-

nów, pleśni). Możemy ją wykonać metodą oprysku, piany, 

zamgławiania. Ważny jest sposób wykonania zabiegu. Po-

winien on być optymalny do warunków pomieszczenia. 

Firma Cid Lines proponuje zawsze wykonanie dezynfekcji 
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dwuetapowo. Pierwszy etap dezynfekcji wykonujemy po 

umyciu i osuszeniu budynku, robimy to gdy budynek jest 

pusty. Można dokonać tego za pomocą oprysku lub pia-

ny. My polecamy szczególnie formę piany. Firma Wet Net 

wyspecjalizowała się w dozowaniu produktów dezynfek-

cyjnych przy pomocy inżektora. Powstaje wtedy piana, 

oczywiście warunkiem jest użycie środka o właściwościach 

piennych, np. Virocid. Ta metoda pozwala na dokładne na-

niesienie produktu na wszystkie powierzchnie (pianę wi-

dać, nie ominiemy żadnego elementu). Piana utrzymuje się 

zdecydowanie dłużej niż oprysk, zabieg dezynfekcji może 

być dzięki temu skuteczniejszy, dłuższy jest czas kontaktu 

dezynfektanta z powierzchnią. Przy zastosowaniu prepa-

ratu Virocid nie ma konieczności utrzymywania wysokiej 

temperatury w budynku. Produkt jest skuteczny już w 4oC.

Drugi etap dezynfekcji to zamgławianie. Robimy ten za-

bieg już po zaścieleniu kurnika. Dzięki temu możemy rów-

nież poprawić jakość mikrobiologiczną słomy. Mgła przeni-

ka również do ściółki. Przy tym zabiegu bardzo ważne jest 

wyliczenie ile na daną kubaturę potrzebujemy koncen-

tratu. Przy zastosowaniu Virocidu F zalecamy 1l produktu 

na 1000m3. Po zamgławieniu kurnika zamykamy go i po-

zostawiamy na co najmniej 8 godzin. Następnie przewie-

trzamy. Tak przygotowany budynek daje nam pewność, że 

wprowadzamy zwierzęta do dobrych warunków mikrokli-

matycznych. 

Skuteczność dezynfekcji zależy od wielu czynników:

• Właściwości użytego środka dezynfekcyjnego

• Sposobu i solidności wykonania zabiegu

• Właściwości biologicznych drobnoustrojów

• Warunków środowiskowych. 

Istotnym elementem bioasekuracji jest zabezpieczenie fer-

my przed wnikaniem gryzoni i owadów, które są częstym 

wektorem przenoszenia chorób. Powinno się prowadzić 

ciągły monitoring ich występowania.

Podstawowe działania mające na celu skuteczną biaseku-

rację na fermie drobiu związane są z ludźmi – ich świado-

mością, przestrzeganiem określonych reguł sanitarno-

-higienicznych, zabezpieczeniem obiektów przed szkodni-

kami, higieną pomieszczeń, sprzętu, narzędzi, środków 

transportu, wody i paszy. 

Wszystkie zabiegi związane z wyżej wymienionymi czyn-

nościami przeprowadzane są przy użyciu specjalistyczne-

go sprzętu obsługiwanego przez wyszkoloną kadrę, która 

oprócz wykonania samej usługi dobiera program mycia jak 

i preparaty do niego użyte w zależności od sytuacji i prob-

lemów występujących na danej fermie.

Preparaty fi rmy Cid Lines Polska, których używa fi rma Wet 

Net, są preparatami wieloskładnikowymi, które działają na 

drobnoustroje wielokierunkowo. Niszczą skutecznie róż-

ne drobnoustroje, mają szerokie spektrum działania i nie 

powodują powstawania na nie oporności. Zawsze należy 

stosować rozcieńczenia preparatów ściśle według zaleceń 

producenta.

Paweł Zabielski – Wet Net

dr Urszula Teter – Cid Lines

Firma WET-NET s.c. zajmuje się profesjonalną dezynfekcją. 

W swojej ofercie posiada pełen zakres usług związanych 

z myciem i dezynfekcją. Firma WET-NET podchodzi do każ-

dego klienta indywidualnie dostosowując swoja ofertę do 

aktualnych potrzeb hodowców. WET-NET s.c. jest również 

autoryzowanym partnerem w sprzedaży produktów fi rmy 

Cid Lines.

WET-NET s.c.

ul. Sympatyczna 51, 11-500 Giżycko, Antonowo

tel. 087 420 92 11 / kom. 512 491 533
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Nasz Kurczak - doskonały każdego dnia!

Jak co roku proponujemy kurczaka w wydaniu grillowym. Najlepiej smakuje na łonie natury, wśród 
przyjaciół i bliskich. Więcej sprawdzonych przepisów na stronie www.naszkurczak.pl.

Diabelskie skrzydełka

Składniki:

40 dag skrzydełek z kurczaka Nasz Kurczak

 2 łyżki oleju rzepakowego

marynata:

 2 łyżki sosu sojowego

 1 łyżka miodu

 2 ząbki czosnku

 1 papryczka chili

Sposób przygotowania:

Przygotuj marynatę: wymieszaj sos z miodem, razem 

z czosnkiem pokrojonym w plasterki i papryczką chilii,. 

Podgotowane skrzydełka zamarynuj odstaw na 3 godzi-

ny, poukładaj na folii lub tacce aluminiowej posmaro-

wanej olejem rzepakowym i piecz po około 10 minut 

z każdej strony na rozgrzanym grillu.

Czas przygotowania:

3 godziny 20 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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Składniki:

4 nogi lub udka z kurczaka Nasz Kurczak

marynata: 

 35-40 g suszonych śliwek

 4 średnie ząbki czosnku

 4 łyżki miodu

 4 łyżki sosu sojowego

 2 łyżki sosu Worcestershire

 1 czubata łyżeczka imbiru

 2 czubate łyżki jogurtu naturalnego

Sposób przygotowania:

Nogi lub udka z kurczaka obrać ze skóry oraz zbędnego 

tłuszczu.

Suszone śliwki zmielić w wybrany przez siebie sposób 

np. przy pomocy praski do czosnku lub blendera. Dodać 

przeciśnięty przez praskę czosnek oraz pozostałe składni-

ki marynaty, wymieszać lub zmiksować blenderem. Mię-

so naciąć w 3–4 miejscach na długość ok. 5 cm. Obtoczyć 

w marynacie, poukładać na folii lub tacce aluminiowej 

posmarowanej olejem rzepakowym i piec po około 20 

minut z każdej strony na rozgrzanym grillu. 

Porada:

Ponieważ kawałki mięsa są dość duże temperatura nie 

powinna być zbyt wysoka.

Nóżki z kurczaka imbirowo-śliwkowe
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Rok 2014 jest piątym z kolei rokiem, w którym Fundacja 

Wipasz Pomocna Dłoń pomaga ludziom z obszarów rolni-

czych i wiejskich. 

Celem głównym Fundacji Wipasz Pomocna Dłoń na rok 

2014 jest wspieranie edukacji wśród dzieci i młodzieży - 

kontynuujemy ten jakże szczytny cel. Wszystko to za spra-

wą powagi problemu jakim jest niepełne i niewystarcza-

jące wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych. 

Mieliśmy okazję przekonać się jak wiele pomocy dydak-

tycznych oraz sprzętu jest potrzebnych do prawidłowego 

rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży.

Wykształcenie i kompetencje ludzi są najważniejszymi war-

tościami współczesnej cywilizacji. Nowoczesna edukacja, 

oparta na coraz to nowszych  technologiach, to zadanie 

trudne i kosztowne. Dla wielu z nas nieosiągalne. 

Większość z nas dorastała w czasach, kiedy o nauce języ-

ków można było jedynie marzyć. Szczęśliwcem był ten, 

kto mógł uczęszczać na prywatne lekcje. Z komputerem 

mieliśmy styczność w wieku kilkunastu czy kilkudziesięciu 

lat… Dziś dla nas to codzienność – ale czy rzeczywiście dla 

wszystkich? 

Wyobraźmy sobie, że wciąż, mimo pozornej dostępności 

nowoczesnych form edukacyjnych oraz narzędzi wspiera-

jących edukację, nie wszyscy młodzi ludzie mogą z nich 

korzystać. Z prostych przyczyn – fi nansowych.

W związku z tym planujemy zakup podręczników dla dzie-

ci i młodzieży oraz wyposażanie sąsiadujących z wytwór-

niami placówek oświatowych w niezbędne im narzędzia.

Fundacja WIPASZ Pomocna Dłoƒ
„Są w życiu takie chwile, gdy potrzebujemy pomocy innych…”

Ewa Sawczyńska – WIPASZ S.A.
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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.

Dotychczasowe doświadczenie ukazuje nam codziennie, 

jak wiele osób potrzebuje wsparcia Fundacji WIPASZ Po-

mocna Dłoń. Jesteśmy  młodą i prężnie działającą orga-

nizacją, która ma jeszcze wiele planów do zrealizowania. 

Mamy głęboką nadzieję, że będziemy mogli  realizować 

nasze przyszłe działania razem z Państwa pomocą. 

Chcielibyśmy przy okazji nadmienić, że nie posiadamy sta-

tusu Organizacji Pożytku Publicznego a więc nie możemy 

uzyskiwać środków z „1%”. Jedyne wsparcie jakie otrzymu-

jemy, to bezpośrednie darowizny na rzecz Fundacji.

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. 

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 obszarów wiejskich, prosimy 
o wpłaty na konto Fundacji Wipasz Pomoc-
na Dłoń. Zebrane środki zostaną przekaza-
ne najbardziej potrzebującym.

Nawet najmniejsza kwota ma znaczenie!

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.



R e p o r t a ż

W otwarciu chlewni, której budowa zajęła niespełna pół 

roku, brali udział przedstawiciele władz lokalnych, fi rm i in-

stytucji mających bezpośredni udział w powstaniu obiektu 

jak również niemała grupa rolników.  

Chlewnia została zasiedlona 15 września, wyposażona jest 

w 4 komory po 12 porodówek i odchowalnię na 1200 war-

chlaków składającą się z 6 komór po 3 kojce każda. Nowo 

powstały budynek wyposażony jest w bezściółkowy sy-

stem utrzymania zwierząt – ruszt plastikowy. W porodów-

kach dodatkowo zastosowano  elektryczne maty grzewcze 

i lampy jako dodatkowe źródło ciepła dla prosiąt. System 

wentylacji mechanicznej składa się łącznie z 10 sterowa-

nych elektronicznie kominów przez które usuwane jest po-

wietrze.  Chlewnia wyposażona jest w pełni automatyczny 

system zadawania paszy, w skład którego wchodzą paszo-

ciągi koralikowe, automaty z zraszaczami i indywidualne 

Reporta˝ z otwarcia chlewni 
Paƒstwa Bolesławy i Stanisława Maciejewskich
Państwo Maciejewscy prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne wraz z dwójką synów. Dotychczas 
dysponując stadem 100 loch produkowali około 2500  tuczników rocznie. Jednakże nowopowstała 
chlewnia pozwala na zwiększenie stada podstawowego do 200 loch i produkcji 5000 tuczników, tym 
samym uniezależniają się od konieczności zakupu prosiąt z zewnątrz a plon uzyskiwany z produkcji 
roślinnej przeznaczany jest w całości jako pasza dla trzody.

dozowniki do zadawania paszy dla loch. Na każdy kojec 

przypada jeden automat paszowy. System dostarczania 

wody wyposażony jest w dozowniki do stosowania pre-

paratów płynnych. W szczycie budynku zlokalizowana jest 

paszarnia, natomiast po lewej stronie znajduje się korytarz 

łączący wszystkie pomieszczenia. Podążając nim mijamy 

kolejno sektory porodówek i odchowalnie. Prosięta prze-

bywać będą z lochami przez okres 28 dni. Następnie trafi ą 

na odchowalnię na kolejne 6 tygodni. Tucz odbywać się 

będzie na głębokiej ściółce w budynku obok.

Doradztwo w zakresie żywienia i dostarczanie mieszanek 

paszowych od ponad 6 lat zapewnia fi rma Wipasz bezpo-

średnio z nowoczesnej wytwórni zlokalizowanej w Krośnie. 

Reprezentujący fi rmę doradcy odwiedzają  gospodarstwo 

regularnie kilka razy w miesiącu zapewniając fachową 

i kompleksową obsługę.                                                                                          

Andrzej Skocki, Doradca ds. Żywienia Trzody Chlewnej – WIPASZ S.A.
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Multimixy – koncentraty dedykowane gospodarstwom z systemem żywienia na mokro.

Produkty te tworzone są indywidualnie uwzględniając dostępne surowce w gospodarstwie tj.: serwatka, 

młóto browarniane, wywary gorzelniane, odpady piekarnicze, hydrolizaty białkowe i inne. Wszystkie surowce, 

które będą używane do produkcji paszy są szczególowo badane, aby móc okreslić ich wartość pokarmową.

Multimixy stosowane są w recepturach w różnym udziale w zależności od dostępności zbóż, surowców biał-

kowych oraz oczekiwanej suchej masy w gotowej paszy. Mogą być zbilansowane dla każdego gospodarstwa 

według indywidualnych oczekiwań hodowców oraz potrzeb żywieniowych zwierząt w zależności od ich gene-

tyki oraz wagi (wieku).

Ważne: 

W żywieniu na mokro należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość suchej masy w paszy. Ze względów ży-

wieniowych podawanie pasz na mokro, w których zawartość suchej masy wynosi 25%, zapewnia jednoczesne 

dostarczenie odpowiedniej ilości składników pokarmowych i wody we właściwych proporcjach.

Należy zwrócić uwagę na dużą zmienność zawartość suchej masy i składników pokarmowych w produktach 

ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Kluczem do sukcesu jest częste badanie zarówno surowców stosowanych 

w żywieniu jak i analiza gotowej paszy.

Duże znaczenie w żywieniu na mokro ma homogenność płynnych dawek, która może mieć wpływ na zróżni-

cowanie wyników produkcyjnych.

Podstawową zaletą żywienia paszami płynnymi jest możliwość obniżenia kosztów żywienia.
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Akademie WIPASZ
Ostatnie miesiące minęły pod hasłem „Edukacja w Akademii WIPASZ”. Inicjatywa zapoczątkowana 
w WIPASZ już w roku 2007 jest wspaniałą okazją do spotkań z polskimi rolnikami i hodowcami. I tym 
razem na wykładach frekwencja dopisała, a tematyka prezentowana przez najwyższej klasy ekspertów 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Ewa Sawczyńska – WIPASZ S.A.

Trzoda

Akademie WIPASZ organizowane dla hodowców i pro-

ducentów trzody chlewnej odbyły się w kilku regionach 

w Polsce tuż na początku bieżącego roku. Przybyli goście 

mieli okazję wysłuchać m.in. wykładu doktora nauk wete-

rynaryjnych Krzysztofa Janeczko (fi rma VET-AGRO) na te-

mat zasad wprowadzania świń do tuczu. Doktor poruszył 

również temat zespołu oddechowego świń (PRDC) u war-

chlaków i tuczników.

Nie zabrakło również wykładów naszych specjalistów. Lek. 

wet. Dawid Leski (Główny Technolog WIPASZ S.A.) przed-

stawił temat „Żywienie świń – fakty i mity”, natomiast Do-

radca Żywieniowy Grzegorz Łatoszyński mówił o udziale 

kukurydzy w żywieniu trzody chlewnej. Produkt Menadżer 

Ewa Gulbicka miała okazję zaprezentować charakterystykę 

produktu Witamix K 30 Prestarter a mgr Mieczysław Falkowski 

przedstawił produkty do poprawy komfortu zwierząt.
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Tegoroczne prelekcje jak co rok wspierał swoją wiedzą 

Prof. UWM Krzysztof Lipiński, tym razem rozważając możli-

wości zwiększania efektywności tuczu świń. Tematy wykła-

dów na tegorocznych Akademiach dotyczyły również po-

zyskiwaniu funduszy w ramach rozwoju produkcji trzody 

chlewnej. 

Przybyli goście mieli okazję wysłuchać prelekcji, doty-

czących wentylacji kanałowej, prezentowanych przez 

specjalistów z firmy Westron oraz specjalisty z firmy 

BIOMIN prezentującej temat naturalnego wspomagania 

funkcji rozrodczych loch celem poprawy efektywności 

rozrodu. 

Wszystkie spotkania umiliły słodkie poczęstunki z kawą 

i herbatą, a zakończyły uroczyste obiady, podczas których 

miejsce miały ciekawe i fachowe rozmowy.

Bydło

Także dla hodowców bydła odbyło się do tej pory kilka 

spotkań z cyklu Akademii WIPASZ. 

Przybyli goście mieli okazję wysłuchać wykładów leka-

rzy weterynarii m.in. na temat chorób bydła mleczne-

go i sposobu ich leczenia oraz opieki poporodowej nad 

cielętami. 

Niewątpliwy autorytet wśród przedstawicieli środowiska 

naukowego – dr Zbigniew Lach – przedstawił interesu-

jący wykład na temat „Drożej znaczy taniej” natomiast 

Prof. Henryk Kurowski mówił o zapaleniu gruczołu mleko-

wego u krów wywołanego przez grzyby drożdżopodobne 

i glony z rodzaju Prototheca.

Poza tym uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłucha-

nia prelekcji przedstawicieli kilku fi rm, m.in. fi rmy Noack 

przedstawiającej nowoczesny bufor na bazie alg morskich 

oraz fi rmy Zinpro mówiącej o roli i efektywności zastoso-

wania chelatów aminokwasowych w żywieniu krów. Firma 

HIPRA oraz CHU Bugaj prezentowała jak co rok ofertę ma-

teriałów siewnych a fi rma Top Gen zaprezentowała temat 

skutecznej inseminacji bydła.

Produkt Menadżer WIPASZ S.A.– Filip Kula przedstawił no-

wości w ofercie produktów dla bydła oraz materiał o za-

stosowaniu produktów naszej fi rmy w aspekcie chorób 

metabolicznych bydła mlecznego. 

Zróżnicowanie i ilość wystąpień skłoniło gości i przedsta-

wicieli fi rm do żywiołowej dyskusji. 

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

Akademia Wipasz odbyła się w dziale Drobiu w dość nie-

spotykanych okolicznościach. Zaprosiliśmy bowiem na-

szych gości na spotkanie rozpoczynające się w obiekcie 

jednego ze współpracujących z nami Klientów.

Na spotkaniu hodowców drobiu poruszane były tematy zwią-

zane z ograniczaniem występowania chorób na fermach. 

Aby temat bioasekuracji rozwinąć i przybliżyć jego najważ-

niejsze elementy, zorganizowaliśmy pokaz mycia i dezyn-

fekcji bezpośrednio na fermie. Pokaz taki dał możliwość za-

demonstrowania różnych metod mycia i dezynfekcji oraz 

od razu podczas wykonywania tych czynności dokładne-

go zaprezentowania programu higieny oraz omówienia 

problemów technicznych. 

Pokaz wykonała fi rma Wet-Net S.C., zajmująca się profesjo-

nalnym myciem i dezynfekcją obiektów inwentarskich jak 

i kompleksową opieką weterynaryjną nad fermami drobiu, 

we współpracy z producentem profesjonalnych środków 

do mycia i dezynfekcji – fi rmą Cid Lines. 

Po pokazie odbyło się spotkanie połączone ze szkoleniem, 

gdzie już w formie wykładu i dyskusji omówione zostały 

kwestie poruszane wcześniej na demonstracji.

Firma WET-NET s.c. zajmująca się profesjonalną dezynfek-

cją, w swojej ofercie posiada pełen zakres usług związanych 

z myciem i dezynfekcją. Wszystkie zabiegi związane z wy-

żej wymienionymi czynnościami przeprowadzane są przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu obsługiwanego przez 

wyszkoloną kadrę, która oprócz wykonania samej usłu-

gi dobiera program mycia jak i preparaty do niego użyte 

w zależności od sytuacji i problemów występujących na 

danej fermie. Firma WET-NET podchodzi do każdego klien-

ta indywidualnie dostosowując swoja ofertę do aktualnych 

potrzeb hodowców. WET-NET s.c. jest również autoryzowa-

nym partnerem w sprzedaży produktów fi rmy Cid Lines.

Wszystkim uczestnikom Akademii WIPASZ serdecznie 

dziękujemy za przybycie i miłą atmosferę. I już teraz za-

praszamy na kolejne spotkania. Zainteresowanych prosi-

my o kierowanie zapytań o terminy i miejsca najbliższych 

Akademii WIPASZ do „swojego” Doradcy Żywieniowego.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!
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Cykl konferencji SPOMLEK
dla Hodowców Bydła Mlecznego
Na przełomie marca i kwietnia 2014 roku odbył się cykl konferencji organizowanych dla Hodowców 
Bydła Mlecznego przez Spółdzielnię Mleczarską SPOMLEK. Na każdym ze spotkań nie mogło zabraknąć 
wykładów specjalistów związanych z hodowlą bydła mlecznego. 

Ewa Sawczyńska – WIPASZ S.A.

Spotkania rozpoczęły się prelekcją Pani Moniki Grzeszuk 

i Michała Bebet z SM SPOMLEK, którzy przedstawili założe-

nia programu kazeinowego związanego z prowadzonymi 

badaniami w SM SPOMLEK. Następnie dr Paweł Lewkowicz 

z fi rmy Kemin Polska przedstawił raport z wstępnych badań 

dotyczących wpływu chronionej metioniny na kształto-

wanie się parametrów mleka. Kolejny wykład poprowadził 

dr Ivan Eisner z fi rmy Kemin Polska pt.: „Chroniona metionina 

i chlorek choliny” – wpływ na zdrowotność i przygotowa-

nie krów do laktacji”. 

Wśród wykładowców nie zabrakło również naszego specja-

listy, Produkt Menadżera Filipa Kuli, który mówił o odcho-

wie jałowic i cieląt. Niewątpliwie ciekawy temat przedstawił 

dr Marcin Gołębiewski z SGGW traktujący o wpływie różnych 

czynników na skład mleka. Konferencję zakończyła prezenta-

cja Pana Marcina Kowalskiego (Sowul&Sowul) na temat naj-

nowszych trendów w żywieniu paszami objętościowymi. 

Podczas konferencji rozlosowano nagrody ufundowane między 

innymi przez Firmę WIPASZ. Po zakończonych prelekcjach ho-

dowcy mieli czas na rozmowy w kuluarach oraz poczęstunek.
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Gala Finałowa V edycji Konkursu na Ferm´ i Hodowc´ 
Bydła Mlecznego i Mi´snego Roku 2013

31 stycznia 2014 roku podczas wystawy Polagra-Premiery na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbyła się Gala Finałowa V edycji Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego 
Roku 2013. Patronat nad Galą jak co rok obejmuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba 
a współorganizatorami są wierne przez wszystkie pięć lat Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

Ewa Sawczyńska – WIPASZ S.A.

Głównym punktem uroczystości, tuż przed wręczeniem na-

gród, były multimedialne prezentacje gospodarstw. Fermy 

mleczne przedstawił prof. dr hab. Jan Szarek z Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie, fermy mięsne prof. dr hab. Henryk 

Grodzki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie. Kto miał szczęście kiedykolwiek słyszeć wy-

stąpienia obu Panów Profesorów z pewnością wie, że nie 

są to suche prelekcje, ale niezmiernie ciekawe doniesienia 

o najnowszych trendach i sytuacji w chowie i hodowli bydła. 

Laureaci V edycji pochodzą z 8 województw, w tym 3 

z woj. pomorskiego, po 2 z woj. kujawsko-pomorskiego 

i podlaskiego, i po jednym z woj. lubelskiego, mazowie-

ckiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i warmińsko-

-mazurskiego. Laureat Nagrody Specjalnej pochodzi z woj. 

wielkopolskiego. Nagrodę Specjalną „Zasłużony Hodowca 

Bydła Rasy Jersey” otrzymała Stadnina Koni Iwno, ferma 

bydła rasy jersey z woj. wielkopolskiego. 
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Wśród wygranych w kategorii „Ferma Bydła Mlecznego” 

znaleźli się Klienci Firmy WIPASZ – Grażyna i Ryszard Toma-

szewscy z województwa mazowieckiego (zajęli II miejsce).

Pierwsze nagrody, jak co roku, wręczała redakcja miesięcznika 

„Bydło” – jako główny organizator. Nie zabrakło także nagród 

od Firm wspierających – między innymi od Firmy WIPASZ. 

Redaktor naczelny „Bydła” odczytał także gratulacje i życze-

nia, jakie w listach skierowanych do Laureatów przesłali 

poseł na Sejm RP Krystyna Łybacka i senator RP Andżelika 

Możdżanowska. Dyplomy dla wszystkich Laureatów prze-

kazali osobiście przedstawiciel europosła Andrzeja Grzyba 

oraz Marcin Jurkowski z-ca dyrektora Departamentu Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

źródło: Ogólnopolskie Czasopismo „Bydło"

Nominowany Woj. Miejsce

Krystyna i Andrzej Freliga lubelskie I

Grażyna i Ryszard Tomaszewscy mazowieckiego  II

Danuta i Edward Pyrz  kujawsko-pomorskie III

Tab. 1. Kategoria „Ferma Bydła Mlecznego”

Tab. 2. Kategoria „Hodowca Bydła Mlecznego”

Nominowany Woj. Miejsce

Regina i Jan Zawadzcy podlaskie I

Beata i Adam Pestka pomorskie II

Teresa i Mariusz Smolarek wielkopolskie III

Tab. 3. Kategoria „Ferma Bydła Mięsnego”

Nominowany Woj. Miejsce

Ośrodek Jeździecko-Hodowlany  warmińsko-  I

„KONIE JANUSZEWO" -mazurskie

Wojciech Pietrzak kujawsko-pomorskie II

Jerzy Swietlicki podlaskie III

Tab. 4. Kategoria „Hodowca Bydła Mięsnego"

Nominowany Woj. Miejsce

Iwona, Marian i Adam Cieplińscy pomorskie I

Iwona i Maciej Mostowy pomorskie II

Marcin Gorgon świętokrzyskie  III
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Pierwszeƒstwo - przeglàd orzecznictwa 
Sàdu Najwy˝szego
Prawdopodobnie cześć czytelników MH jest stronami umów dzierżawy zawartych z właściwymi 
jednostkami trenowymi Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Można przypuszczać, że niektórzy 
z czytelników rozważają możliwość skorzystania z przysługującego im „prawa pierwszeństwa” 
i będą w niedalekiej przyszłości chcieli nabyć dzierżawione nieruchomości rolne. 

Piotr Włodawiec

radca prawny

WIPASZ S.A.,

partner w Kancelarii 

Prokurent

Wprowadzenie – nieprawidłowe 
rozumienie pierwszeństwa

Zakładam, że znaczna cześć dzierżawców rozumie pierw-

szeństwo zgodnie z defi nicją języka polskiego: „prawo do 

czegoś przed innymi, przewaga nad czymś, nad kimś1”. 

Przekonanie, że pierwszeństwo jest bardzo silnym „pra-

wem” (bezwzględnym), które daje dzierżawcy możliwość 

nabycia dzierżawionej nieruchomości z pominięciem in-

nych zainteresowanych podmiotów jest błędne. Daje rów-

nież mylne poczucie bezpieczeństwa, że to dzierżawca na-

będzie dzierżawioną nieruchomość rolną z pominięciem 

innych podmiotów.

Z uwagi na powyższe, celem artykułu jest wyjaśnienie cha-

rakteru prawnego pierwszeństwa. W związku z faktem, że 

brak jest defi nicji legalnej2 pierwszeństwa, na potrzeby ar-

tykułu dokonałem przeglądu orzecznictwa Sądu Najwyż-

szego.

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa – podstawa prawna 
(u.g.n.r. s.p.)

Pierwszeństwo uregulowane jest w ustawie z dnia 19 paź-

dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol-

nymi Skarbu Państwa (Dz.U.2012.1187 j.t.). Art. 29 ust. 1 ww. 

ustawy określa krąg podmiotów, którym przysługuje pierw-

szeństwo nabycia nieruchomości rolnej z zasobu ANR. 

W wypadku, gdy ANR podejmie decyzję o przeznacze-

niu do sprzedaży nieruchomości rolnej, do której nabycia 

przysługuje pierwszeństwo osobie wymienionej w ww. 

artykule, ANR zawiadamia tę osobę na piśmie (podając 

cenę nieruchomości, termin złożenia wniosku o nabycie na 

warunkach podanych w zawiadomieniu itp.). Osoby, o któ-

rych mowa ww. w artykule korzystają z pierwszeństwa 

w nabyciu nieruchomości pod warunkiem, że w odpo-

wiednim terminie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę 

na nabycie nieruchomości po cenie określonej w zawiado-

mieniu. Na potrzeby niniejszego opracowania pierwszeń-

stwo omówione zostanie w kontekście sytuacji, w której 

obecny dzierżawca chce nabyć dzierżawioną nierucho-

mość rolną. 

Sytuacja taka uregulowana jest w art. 29 ust. 1 pkt 3 ww. 

ustawy. Przepis ten uprawnia dzierżawcę nieruchomości 

rolnej do skorzystania z pierwszeństwa w sytuacji, gdy ANR 

zbywa nieruchomość będącą przedmiotem umowy dzier-

żawy. Z uwagi na zakres przedmiotowy artykułu, autor nie 

omawia całego procesu wykupu dzierżawionej nierucho-

mości, a wyłącznie wyjaśnia czym jest pierwszeństwa i co 

dzieje się w sytuacji, gdy dojdzie do jego naruszenia przez 

ANR.

1  Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN; http://sjp.pwn.pl/slownik/2500014/

pierwszeństwo.

2  Defi nicja, która w sposób precyzyjny określa znaczenie pojęcia (zwrotu) na po-

trzeby danego aktu prawnego.
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Pierwszeństwo w ujęciu historycznym

Początków obecnego kształtu pierwszeństwa należy po-

szukiwać w art. 30 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o go-

spodarowaniu gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości 

(tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.).

Na gruncie ww. ustawy pojawiło się pytanie prawne, które 

wymagało podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy. Zagad-

nienie sprowadzało się do pytania: „Czy prawo pierwszeń-

stwa w otrzymaniu gruntu, o jakim mowa w art. 30 ustawy 

z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłasz-

czeniu nieruchomości (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 

127) oznacza pierwszeństwo w nabyciu gruntu na własność, 

w użytkowanie wieczyste lub w użytkowanie, czy też pierw-

szeństwo w dalszym wydzierżawieniu lub wynajęciu”?

Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: „Określone 

w art. 30 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce nie-

ruchomościami i wywłaszczeniu (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. 

Nr 30, poz. 127 ze zm.) pierwszeństwo oznacza uprawnienie 

dotychczasowego dzierżawy lub najemcy gruntu stanowią-

cego własność Skarbu Państwa lub gminy do otrzymania 

tego gruntu w dalszą dzierżawę lub najem ”.

W treści uzasadnienia ww. orzeczenia znajduje się wyjaś-

nienie istoty pierwszeństwa: „pierwszeństwo polega 

przede wszystkim na eliminacji innych podmiotów 

ubiegających się o tę samą rzecz4. Jego konstrukcja 

jurydyczna nie jest oparta na uprawnieniu, lecz na 

tkwiącym w pierwszeństwie zakazie dysponowania 

rzeczą w sposób je nienaruszający”. Powyższe stanowi-

sko zostało również potwierdzone w innym orzeczeniu5 

Sądu Najwyższego.

Zacytowana uchwała Sądu Najwyższego ma istotne zna-

czenie, ponieważ pierwszeństwo, o którym mowa w usta-

wie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar-

bu Państwa jest obecnie interpretowane przez doktrynę 

i orzecznictwo zgodnie z treścią tej uchwały. W związku 

z faktem, że pierwszeństwo nie daje dzierżawcy upraw-

nienia do żądania nabycia dzierżawionej nieruchomości 

rolnej, a wyłącznie zabrania właścicielowi tj. ANR zbycia 

nieruchomości z pominięciem uprawnionych podmiotów 

(w omawianym przypadku dzierżawcy) – takie ukształto-

wanie pierwszeństwa ma daleko idące konsekwencję dla 

dzierżawcy, ale o tym w dalszej części artykułu. 

Roszczenie o zawarcie umowy 
w kontekście oświadczenia złożonego przez 
dzierżawcę nieruchomości rolnej wyrażającego 
wolę na nabycie dzierżawionej nieruchomości 
po cenie określonej w zawiadomieniu 
Agencji Nieruchomości Rolnej

Wyobraźmy sobie sytuację, w której ANR kieruje do nas jako 

dzierżawcy zawiadomienie o zamiarze sprzedaży dzierża-

wionej nieruchomości rolnej. W odpowiednim terminie, 

jako dzierżawca składamy oświadczenie o zamiarze naby-

cia (korzystamy z przysługującego pierwszeństwa). Spełniamy 

wszystkie warunki prawne do tego, żeby móc nabyć nieru-

chomość. Powstaje zatem pytanie, czy w opisanym przy-

kładzie, jako dzierżawcy przysługuje nam roszczenie 

o zawarcie umowy z ANR? Odpowiedzi na postawione py-

tanie należy szukać w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 

W uchwale z dnia 7 października 2008 r., III CZP 95/08, Sąd 

Najwyższy stwierdził: „Osobie, która złożyła oświadczanie wy-

rażające zgodę na nabycie nieruchomości po cenie określonej 

w zawiadomieniu (art. 29 ust. 1 d w związku z art. 29 ust. 1 

c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, jedn. tekst: Dz. U. 

z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) i w związku z tym, że korzysta 

z pierwszeństwa uregulowanego w art. 29 ust. 1 pkt 3 powoła-

nej ustawy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy”. 

Z treści uzasadnienia wynika, że prawo pierwszeństwa 

nie jest tożsame z prawem pierwokupu uregulowanym 

w art. 596 Kodeksu cywilnego6 i nie wynika z niego roszczenie 

o zawarcie umowy. Sankcją za naruszenie pierwszeństwa jest 

jedynie odpowiedzialność odszkodowawcza. Sąd Najwyż-

szy, uznał, że pierwszeństwo nie jest prawem podmiotowym 

i nie stanowi źródła roszczenia o zawarcie sprzedaży nieru-

chomości. W ocenie Sądu Najwyższego w polskim systemie 

3 Uchwała Sądu Najwyższego (7) z dnia 23 lipca 1992 r., III CZP 62/92.

4  W polskim porządku prawnym na pojęcie rzeczy składają się dwie cechy: materialny charakter i wyodrębnienie z przyrody. Rzeczy dzielimy na ruchome i nierucho-

me. Zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego wyróżnia się trzy rodzaje nieruchomości: 1/ grunty – w tym grunty rolne; 2/ budynki; 3/ części budynków. Art. 46. § 1. 

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części 

takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne 

przepisy. Art. 461. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej 

w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

5 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2003 r., III CKN 857/00.

6  Art. 596. Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz 

osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów szczególnych przepisy niniejszego rozdziału.
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7  Art. 158. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, 

która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

8  Art. 390. § 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że 

liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. 

   § 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona 

uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.§ 3. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrze-

czona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym 

orzeczenie stało się prawomocne.

prawnym obrót nieruchomościami obwarowany jest wieloma 

formalnymi wymaganiami ustawowymi, których niezachowa-

nie pociąga za sobą daleko idące sankcje. 

 

Z art. 29 u.g.n. S.P. wynika, że ANR wykonuje nałożony 

na nią w ustawie obowiązek przez zawiadomienie oso-

by uprzywilejowanej z tytułu pierwszeństwa o zamiarze 

zbycia nieruchomości. Ustawodawca używa sformuło-

wania „zawiadomienie o przeznaczeniu na sprzedaż”, co nie 

może być uważane za równoznaczne ze sformułowaniem 

„oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży nierucho-

mości”. Zawiadomienie nie może być postrzegane jako 

oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży; nie jest ele-

mentem czynności prawnej, a jedynie warunkiem praw-

nym (conditio iuris) niezbędnym dla wywołania określone-

go skutku prawnego. Sąd Najwyższy uznał jako zbyt daleko 

idący sposób interpretacji art. 29 ust. 1d u.g.n. S.P. , zgodnie 

z którym skorzystanie z pierwszeństwa polega na złożeniu 

oświadczenia stanowiącego element czynności prawnej 

kreującej zobowiązanie, z którego wynika roszczenie i od-

powiadający mu obowiązek zawarcia stanowczej umowy 

przeniesienia własności nieruchomości. Z obowiązują-

cych uregulowań można jedynie wnosić, że skorzystanie 

z pierwszeństwa stanowi oświadczenie wyrażające 

chęć nabycia nieruchomości. Zobowiązanie – na podsta-

wie jednostronnej czynności prawnej – innego podmiotu 

do przeniesienia własności nieruchomości powinno wy-

nikać wprost z przepisu, a takiego przepisu brak. Ko-

lejnym argumentem przeciwko uznaniu pierwszeństwa 

za prawo podmiotowe jest to, że instytucja ta ingeruje 

w treść prawa własności, ograniczając w pewnym zakre-

sie uprawnienie do rozporządzania nieruchomością. Traf-

nie wskazano w orzecznictwie, że pierwszeństwo polega 

na wskazaniu przez ustawodawcę podmiotów mających 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i tym samym 

eliminujących inne podmioty ubiegające się o tę samą 

rzecz, wyraża się zatem w zakazie zadysponowania 

przez właściciela jego rzeczą w sposób naruszający to 

pierwszeństwo. Tym samym uprawnienie właściciela do 

rozporządzania rzeczą podlega ustawowemu ogranicze-

niu wyrażającemu się w ograniczeniu wyboru drugiej stro-

ny przyszłej – i ewentualnej – umowy sprzedaży. właściciel, 

który zamierza zbyć własność nieruchomości obowiązany 

jest zawiadomić o tym wskazane w ustawie osoby, a jeżeli 

tego nie uczyni, narażony jest na sankcje, np. w postaci 

powstania obowiązku naprawienia szkody. 

W ocenie Sądu Najwyższego ograniczenia prawa włas-

ności nie powinny podlegać wykładni rozszerzającej, 

a taką wykładnię stanowiłoby przyjęcie, że uprzywi-

lejowanemu z tytułu pierwszeństwa służy roszczenie 

o zawarcie umowy. Przedstawionego stanowiska nie zmie-

nia okoliczność, że uprzywilejowany złożył oświadczenie 

o skorzystaniu z pierwszeństwa. Na koniec Sąd Najwyższy 

zwraca uwagę, że obrót nieruchomościami jest sformalizo-

wany i zarówno do powstania zobowiązania do przeniesie-

nia własności, jak i jej przeniesienia niezbędne jest zacho-

wanie formy aktu notarialnego, a forma ta zastrzeżona 

jest pod rygorem nieważności. 

 

Przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościa-

mi rolnymi Skarbu Państwa nie zawierają obowiązku 

złożenia oświadczenia przez dzierżawcę o skorzystaniu 

z pierwszeństwa w formie aktu notarialnego. Jeżeli zło-

żenie oświadczenia miałoby wywołać skutek w postaci 

powstania obowiązku przeniesienia własności przez ANR 

i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, niezbędne 

byłoby jednoznaczne uregulowanie zawierające wyjątek 

od zasady przewidzianej w art. 158 k.c.; nie do przyjęcia 

jest, aby wyjątek taki stanowił wynik dokonanej wykładni 

ustawy, zwłaszcza przy uwzględnieniu uregulowania za-

wartego w art. 390 § 2 k.c. 

Również w uchwale z dnia 21 grudnia 2006 r., III CZP 121/06 

Sąd Najwyższy stwierdził, że: „naruszenie pierwszeństwa 

przewidzianego w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 

października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa-

mi rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 

208, poz. 2128 ze zm.) przy zawieraniu umowy sprzedaży 

nieruchomości rolnej nie powoduje jej nieważności”.

Instytucję pierwszeństwa można rozpatrywać z podmio-

towego i przedmiotowego punktu widzenia. W cytowa-

nym orzeczeniu Sąd Najwyższy trafnie zwrócił uwagę, że 

konstrukcja pierwszeństwa nie nawiązuje do kategorii 

uprawnienia (prawa podmiotowego), lecz polega w istocie 

na zakazie rozporządzania przez określony podmiot rzeczą 

(prawem) w sposób naruszający to pierwszeństwo. Jego 

istota prawna sprowadza się zatem do eliminacji innych 

podmiotów ubiegających się o tę samą rzecz. Pierwszeń-

stwo powstaje ex lege (z mocy prawa), co ma znaczenie 

decydujące, nawet wtedy, gdy w określonej umowie po-

wtórzono istnienie po stronie kontrahenta takiego pierw-
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9    Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczegól-

ności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

     § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

     § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez 

postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

10  Art. 5. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: „W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczy-

stej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność 

lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)”.
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szeństwa. Problem określenia sankcji prawnej pojawia się 

w razie naruszenia pierwszeństwa, a więc wówczas, gdy po 

spełnieniu przesłanek powstania pierwszeństwa naruszo-

ne zostały wskazane reguły zawiadomienia i w tym czasie 

skutecznie rozporządzono już rzeczą objętą pierwszeń-

stwem, a podmiot uprzywilejowany zamierzał korzystać ze 

swojego przywileju.

 

W literaturze trafnie zauważono, że skoro pierwszeństwo 

nie może być ujmowane w kategoriach prawa podmioto-

wego, wyłączona pozostaje tym samym możliwość analo-

gicznego stosowania art. 599 § 2 k.c., w którym przewidzia-

no prawne konsekwencje naruszenia prawa pierwokupu 

przysługującego m.in. dzierżawcy. Artykuł 589 § 1 k.c. for-

mułuje skutki sprzeczności z ustawą treści czynności praw-

nej. Jeżeli przywilej pierwszeństwa sprowadza się w isto-

cie do prawnego zakazu dysponowanie rzeczą (prawem) 

w sposób naruszający ten przywilej, pojawia się kwestia 

dogmatycznego uzasadnienia przewidzianej w tym prze-

pisie sankcji nieważności w odniesieniu do czynności 

prawnej dokonanej przez podmiot (ANR) zobowiązany do 

honorowania pierwszeństwa. Przepisy art. 29 ust. 1 pkt 3, 

ust. 1c i 1d u.g.n.r.S.P. nie odnoszą się bowiem w ogóle do 

treści czynności prawnej i regulują materię znajdującą się 

wyraźnie poza taką treścią. Nieskuteczne są próby wykazy-

wania odmiennego stanowiska z powołaniem się np. na 

cel tej regulacji, tj. ochronę uprzywilejowanego. Przy zało-

żeniu, że czynność prawna dokonywana z osobą trzecią nie 

jest – z punktu widzenia swej treści – sprzeczna z ustawą 

w rozumieniu art. 58 § 1 k.c., odpada możliwość wiąza-

nia sankcji nieważności ze stanem naruszenia przywi-

leju pierwszeństwa. W literaturze i judykaturze wyraża się 

przekonanie, że umowa zawarta z naruszeniem ustawowo 

określonej procedury jest nieważna, mimo iż nie istnieje 

w tej sytuacji sprzeczność treści lub celu umowy z usta-

wą. Należy stwierdzić, że przepisy art. 29 ust. 1 pkt 3 ust. 1c 

i ust. 1d u.g.n.r.S.P. nie tworzą jednak elementów procedu-

ry mającej poprzedzać umowę z osobą uprzywilejowaną 

lub osobą trzecią, dla powstania pierwszeństwa nie jest 

bowiem niezbędne przeprowadzenie sformalizowanej 

w ustawie procedury wstępnej. Wspomniane przepisy, 

nakładające pewne obowiązki na wydzierżawiające-

go, mają jedynie na celu ustalenie, czy podmiot uprzy-

wilejowany zamierza korzystać z przysługującego mu 

pierwszeństwa nabycia na własność dzierżawionej 

dotąd nieruchomości, a więc fakt zaktualizowania się 

pierwszeństwa. Naruszenie zasad takiego ustalania 

nie oznacza zatem naruszenia ustawowo określonej 

procedury zawierania umowy, prowadzącej w rezulta-

cie do powstania skutków określonych w art. 58 k.c. 

U podstaw tworzenia przez ustawodawcę instytucji pierw-

szeństwa leżą racje natury prawno-gospodarczej. Chodzi 

o zapewnienie podmiotom uprzywilejowanym odpowied-

niej ochrony prawnej w związku z ich uwikłaniem w układ 

stosunków obligacyjnych lub prawnorzeczowych. 

 

Wybór odpowiedniej sankcji naruszenia przywileju pierw-

szeństwa powinien być zatem odpowiednio skorelowany 

z potrzebami ochrony prawnej przewidzianej dla sytuacji 

typowych. Nie sposób zdecydowanie stwierdzić, że sankcja 

nieważności dotykająca umowę sprzedaży nieruchomości, 

zawartą przez Agencję Nieruchomości Rolnych z osobą trze-

cią, zawsze odpowiada interesowi dzierżawcy nieruchomo-

ści. Co więcej, nie ma pewności co do tego, czy nieważność 

takiej umowy oznaczałaby zawsze otwarcie drogi do nabycia 

nieruchomości na własność przez wieloletniego dzierżawcę. 

Przyjęcie ogólnej sankcji nieważności takiej umowy oznacza-

łoby także konieczność akceptacji sytuacji, w których – z racji 

ochrony osoby trzeciej – nie istniałyby skuteczne podstawy 

do kwestionowania ważności umowy sprzedaży dzierżawio-

nej nieruchomości (np. w razie powołania się przez nabywcę 

na przepisy o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych10). 

Z przedstawionych względów Sąd Najwyższy uznał, że 

naruszenie pierwszeństwa przewidzianego w art. 29 ust. 1 

pkt 3 u.g.n.r.S.P. przy zawieraniu umowy sprzedaży nieru-

chomości rolnej nie powoduje jej nieważności. 

Podsumowanie

W obecnym stanie prawnym, w wypadku zbycia nierucho-

mości rolnej przez ANR z pominięciem dzierżawcy, który 

złożył stosowne oświadczenie o zamiarze skorzystania 

z pierwszeństwa i nabycia nieruchomości na warunkach 

podanych w zawiadomieniu nie przysługuje prawo żąda-

nia zawarcia umowy przenoszącej własność dzierżawionej 

nieruchomości rolnej. Dzierżawcy przysługuje wyłącznie 

roszczenie odszkodowawcze.





Grill
Express!

Juz ruszyl

30% szybsze pieczenie
Doskonale przyprawiony
Idealnie przylega do rusztu
Soczysty i smaczny
Gotowy do grillowania!

Zapraszamy na degustacje w calej Polsce


