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O d  Z a r z ą d u

Józef Wiśniewski 
Prezes Zarządu 

 WIPASZ SA

Drodzy Hodowcy, Polscy Rolnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce pierwsze w tym roku wydanie Magazynu Hodowcy, mając 
nadzieję, że i tym razem znajdą w nim Państwo interesującą lekturę na wiosenne 
wieczory.

Początek roku to dla każdego z nas coś nowego. Zawsze bowiem wraz z nadejściem 
nowego roku dokonujemy podsumowania tego co było oraz planujemy, to co będzie. 
Stawiamy sobie i innym nowe cele, które mamy nadzieję wspólnie realizować.

Moim celem nadrzędnym jest produkowanie i dostarczenie Państwu, naszym 
konsumentom, produktów które Was zachwycą i po które będziecie Państwo chcieli 
wracać. To również prowadzenie odpowiedzialnego biznesu – bo zdrowie zwierząt 
i zdrowie ludzi jest najważniejsze. W tym biznesie nie można „odpuścić” nawet na 
chwilę. Dlatego tak ważne jest konsekwentne i skrupulatne przestrzeganie polityki 
jakości. Wszystko po to, aby produkt, który sprzedajemy nie tylko w Polsce, ale już na 
całym świecie, godnie nosił metkę „Made in Poland”.

W zeszłym półroczu Zakład Drobiarski Wipasz w Mławie prezentował najwyższą jakość 
otwierając swoje „drzwi” dla zewnętrznych interesariuszy. Gościliśmy w zakładzie 
hodowców, którzy z nami współpracują, przedstawicieli władz miasta, radnych, 
dziennikarzy lokalnych mediów oraz polskich i zagranicznych kupców. Wszystko po 
to, aby pokazać produkty, które powstają w najnowocześniejszym polskim zakładzie, 
zaprezentować pełen cykl produkcji oraz po to, aby udowodnić jak nowoczesne 
technologie wykorzystujemy w zakładzie.

Wraz z uruchomieniem nowych inwestycji staliśmy się jednym z najnowocześniejszych 
zakładów w Europie. Czujemy się dumni z tak dużego zainteresowania naszym 
polskim produktem, który dziś trafia już nie tylko na polskie czy europejskie stoły, ale 
również do Azji czy Afryki. 

Nie spoczywamy na laurach. W odpowiedzi na bardzo duże zapotrzebowanie 
z rynków zagranicznych, tworzymy właśnie nową markę dedykowaną na rynki 
światowe. Już niebawem podzielimy się z Państwem szczegółami.

Z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy naszym  
Klientom i Partnerom złożyć szczere życzenia pokoju,  
wiary i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony 

spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje 
do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna 

wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.
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Monitorowanie występowania 
mikotoksyn oraz kontrola ich 
negatywnego wpływu na krowy mleczne

Jaromir Stryk − DELACON Biotechnik ČR, spol. s r.o.

Ż y w i e n i e

77

Wiele zmian w systemie produkcji rolnej, takich jak niewystarczająca ilość stosowanych przerw  
w płodozmianie, uprawy zerowe, zwiększone użycie nawozów sztucznych kosztem naturalnych oraz 
wzrost powierzchni upraw kukurydzy przeznaczonej na biogaz, prowadziło w ostatnich latach do 
wzrostu poziomu zanieczyszczenia żywności mikotoksynami pleśni gatunku Fusarium.

Mikotoksyny reprezentują różnorodną grupę toksycznych 
wtórnych metabolitów grzybów. Obecnie opisano kilkaset 
różnych cząsteczek mikotoksyn, lecz jedynie nieznaczna 
część została zbadana, a tylko dla niektórych dysponujemy 
szczegółowymi metodami analizy. Ze względu na zróżni-
cowanie ewolucyjne grzybów (tylko 70 000 gatunków jest 
obecnie znane, a szacuje się, że jest ich 1-5 mln) i niewystar-
czającą wiedzę, bezpiecznie jest zakładać, że znamy tylko 
małą część ich toksycznych metabolitów.

Zgodnie z przyjętą w praktyce definicją, mikotoksyny są tok-
sycznymi metabolitami, zdolnymi do wywoływania niepo-
żądanych efektów u narażonych organizmów. Najczęściej 
występującym biologicznym skutkiem przewlekłego zatru-
cia zwierząt jest znacznie obniżone przyjmowanie pokarmu, 
niższa wydajność produkcji, osłabienie układu odporno-
ściowego, uszkodzenia wątroby i nerek, nieprawidłowości 
układu nerwowego, zaburzenia układu wewnątrzwydzielni-
czego, w tym wzmożone reakcje estrogenowe, itp. Objawy 
ostrego zatrucia są specyficzne w zależności od działania 
poszczególnych grup mikotoksyn i mogą prowadzić do 
dysfunkcji organów wewnętrznych oraz śmierci zwierząt. 
Poszczególne zwierzęta cechują się różnym stopniem wraż-
liwości na mikotoksyny, na co wpływa ich wiek, płeć, rasa, 
stan zdrowia, stan odżywienia, długość okresu negatywne-
go bilansu energetycznego i nieodpowiednie zewnętrzne 
warunki sanitarne.

Działanie mikotoksyn na krowy mleczne
Jakość pasz objętościowych, w szczególności kiszonki  
i zielonki, uzależniona jest od czynników technologicznych, 
jak i biologicznych. Jednym z najważniejszych czynników 
biologicznych jest bakteria Clostridium, powodująca gnicie 
kiszonki, a także drożdże, które powodują, przy dopływie po-
wietrza, przemianę cukrów w alkohol. Do innych czynników 
należą pleśnie i ich metabolity - mikotoksyny.

W ciągu ostatnich lat ich negatywny wpływ na zwierzęta 
wzrasta. Przeżuwacze karmione są różnymi rodzajami paszy, 
zbożami i kompletnymi mieszankami paszowymi, a zwłasz-
cza różnymi roślinami pastewnymi i kiszonką. Podnosi to ry-
zyko narażenia przeżuwaczy na działanie mikotoksyn, które 
jest większe niż u zwierząt z żołądkiem jednokomorowym.
Wśród najbardziej znanych mikotoksyn mających negatyw-
ny wpływ na przeżuwacze są aflatoksyny, zearalenon, toksy-
ny T-2 i deoksyniwalenol.

Aflatoksyny
Aflatoksyny produkowane są przez pleśnie gatunku 
Aspergillus. Znane są głównie z działania mutagennego 
i rakotwórczego, lecz mają także wpływ na fermentację 
żwacza, powodują uszkodzenia wątroby i błon śluzowych 
oraz oddziałują na układ odpornościowy. Odnotowany 
transfer alfatoksyny M1 do mleka wiąże się ze znacznym 
ryzykiem. W naszych warunkach klimatycznych ryzyko 
skażenia żywności alfatoksynami nie jest na szczęście bar-
dzo wysokie.
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Afrykański pomór świń - zasady 
ochrony stad świń przed chorobą 

Zygmunt Pejsak − Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowe-
go Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach

Sytuacja epizootyczna
Od wykrycia pierwszego przypadku afrykańskiego pomo-
ru świń (ASF) w Polsce ( 14.02. 2014) minęły 2 lata. Od tego 
czasu stwierdzono w naszym kraju 85 przypadków choro-
by u dzików i 3 ogniska ASF uświń domowych. W sumie 
zachorowało w tym czasie 16 świń we wspomnianych 3 
gospodarstwach (ogniskach). Do dnia dzisiejszego choro-
ba nie wyszła poza obszar 3 powiatów (hajnowski, sokólski 
i białowieski).

Na podstawie obserwacji prowadzonych w naszym kra-
ju ale także krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) 
można stwierdzić, że szczególnie w Polsce ASF ma prze-
bieg wyraźnie inny od przewidywanego przez ekspertów 
z krajów Unii Europejskiej (UE). W naszym kraju ASF szerzy 
się wolno i prawie wyłącznie w populacji dzików. Najdalsze 
ognisko ASF zlokalizowane jest 35 km od granicy z Biało-
rusią (ryc.1.). Prawie 2 lata naszych doświadczeń z ASF w 
Polsce wskazuje, że w związku z tym, że wirus ASF (ASFV) 
zasiedlił się w populacji dzików proces uwolnienia kraju od 
wirusa tej choroby będzie długotrwały. 

Można stwierdzić, że zasadniczym celem wielokierunko-
wych działań związanych ze zwalczeniem ASFV powinno 
być niedopuszczenie do zawleczenia tego wirusa do po-
pulacji świń i ograniczenie do minimum obszarów do-
tkniętych tą chorobą wśród dzików. 

W tym kontekście niepokojący jest utrzymujący się od 
wielu miesięcy brak zrozumienia problemu i niedocenia-
nie zagrożenia, przede wszystkim przez znaczny odsetek 
samych zainteresowanych, w tym głównie właścicieli ma-
łych gospodarstw przyzagrodowych, które poza dzikami 
de facto stanowią najbardziej prawdopodobny wektor w 
ewentualnym szerzeniu się ASF. 

Od wykrycia pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce ( 14.02. 2014) minęły 
2 lata. Od tego czasu stwierdzono w naszym kraju 85 przypadków choroby u dzików i 3 ogniska ASF 
uświń domowych. W sumie zachorowało w tym czasie 16 świń we wspomnianych 3 gospodarstwach 
(ogniskach). Do dnia dzisiejszego choroba nie wyszła poza obszar 3 powiatów (hajnowski, sokólski 
i białowieski).
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Ryc. 1 Odległości kolejnych przypadków ASF u dzików 
padłych i odstrzelonych i odległości od granicy białoruskiej 
(Śmietanka i wsp. 2015)
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Znaczenie jakości ściółki  
w produkcji drobiarskiej
Ściółka wpływa na kształtowanie się fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników mikrokli-
matu w brojlerniach. Materiał ściółkowy powinien mieć odpowiednią elastyczność, chłonność i wil-
gotność, a także zdolność do szybkiej utraty nadmiaru wilgoci (Mazanowsk,i 2011).
Dawid Strzyżewski − WIPASZ SA

A k t u a l n o ś c i
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Ściółka w produkcji drobiarskiej

Materiał ściółkowy zastosowany w kurniku powinien speł-
niać kilka podstawowych kryteriów:

• Powinien być suchy i czysty, 
• pozbawiony kurzu, 
• pozbawiony zanieczyszczeń mechanicznych  
 i mikrobiologicznych,
• mieć dobre właściwości higroskopijne,
• charakteryzować się dobrą puszystością co pozwala  
 odgraniczać podrażnienia i okaleczenia łap ptaków.

Ważnym parametrem ściółki zwłaszcza w pierwszych 
dniach życia brojlerów jest jej optymalna temperatura. W 
dniu wprowadzenia piskląt powinna wynosić 30°C. Gru-
bość ściółki jest uzależniona od wyboru materiału w mo-
mencie zasiedlenia kurnika i powinna wynosić od 1,5 cm 
do 8 cm. Utrzymanie właściwego stanu ściółki ma bardzo 
duże znaczenie na przebieg odchowu brojlerów oraz na 
końcowy wynik produkcyjny. Zła jakość ściółki ogranicza 
możliwość pełnego wykorzystania potencjału genetycz-
nego brojlerów. W miarę możliwości należy utrzymywać 
kwaśne ph ściółki, ogranicza się w ten sposób emisję 
szkodliwych gazów oraz poprawia jakość ściółki i tym sa-
mych warunki bytowania brojlerów (Mazanowski, 2011).

W Polsce średnia wilgotność ściółki w okresie zimowym 
nie powinna być większa niż 36 %, a w okresie letnim 18 
%. Wilgotna ściółka może przyczyniać się do powstawania 
pęcherzy piersiowych oraz uszkodzeń kończyn i powodo-
wać wżery nóg.

Na jakość ściółki wpływ ma wiele czynników takich jak:

• sposób ścielenia (grubość materiału),
• temperatura w kurniku,
• obada ptaków,
• jakość paszy.

Czynniki mogące wpłynąć na pogorszenie jakości ściółki:

• Nie właściwie działający system wentylacji, może 
 powodować zwiększeni poziomu dwutlenku węgla  
 i amoniaku lub przeziębienie brojlerów.
• Uszkodzone lub źle działające ogrzewanie kurnika.
• System pojenia, zbyt duże ciśnienie w liniach pojenia 
 będzie powodowało kapanie wody z nypli na ściółkę. 
 Linie pojenia powinny być ustawione na właściwej 
 wysokości odpowiedniej do wielkości brojlerów, 
 zapobiegania to rozchlapywaniu wody. 

W niekorzystnych warunkach mikroklimatycznych pogar-
sza się status zdrowotny stada a osłabione ptaki są dużo 
bardziej podatne na choroby. Czynnikami chorobowymi 
mogącymi mieć negatywny wpływ na jakość ściółki są: re-
owirusy, kokcydioza, E. coli, bakterie z grupy Clostridium i 
Camphylobacter. 

Po 14 dniu odchowu brojlera, emisja ciepła ze ściółki zwięk-
sza się. Obowiązuje zasada, że temperatura ściółki ma być 
zbliżona do wymaganej przez brojlery temperatury powie-
trza (Mazanowski, 2011). W celu utrzymania dobrej jakości 
ściółki należy wykonać zabiegi pielęgnacyjne. Można to 
zrobić na kilka sposobów:

50  Nowoczesna Produkcja Warchlaków

52  AKADEMIE WIPASZ dla Hodowców bydła

54  Wipasz dumą regionu!

56  Królicza edukacja
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Jeśli masz ochotę na kurczaka…

Anna Zielonka − WIPASZ SA

Na rynku krajowym Zakład Drobiarski w Mławie oferuje przede wszystkim świeże mięso  
z kurczaka. Głównymi odbiorcami mięsa są klienci hurtowi oraz zakłady przetwórcze jednak  
ich udział w sprzedaży na rynku krajowym wciąż maleje.

Produkty, które trafiają do tych klientów to mięso kurczaka w 
tzw. luzie czyli pakowane w pojemniki bądź kartony. Nato-
miast wciąż rosnącym rynkiem są odbiorcy sieciowi. Zaufa-
nie największych sieci detalicznych w Polsce do produktów 
WIPASZ wynika z najwyższej jakości oferowanych produk-
tów. Klienci sieciowi wybierają elementy z kurczaka pako-
wane w atmosferze ochronnej MAP oraz tuszkę pakowaną 
próżniowo. Produkty pod marką Nasz Kurczak dostarczamy 
do sieci Auchan (a także byłych sklepów Real przejętych 
przez Auchan np. w Olsztynie), Elea, Makro, Selgros. Wszyst-
kie produkty pakowane posiadają certyfikat QAFP- Systemu 
Gwarantowanej Jakości Żywności. Ponadto jesteśmy do-

stawcą do sieci Biedronka oraz Lidl gdzie produkty WIPASZ 
oznakowane są markami własnymi sieci - Świat Drobiu oraz 
Świeża Porcja. W sezonie letnim WIPASZ oferuje produkty na 
grilla - gotowe przyprawione elementy z kurczaka pakowa-
ne na tackach i próżniowo.

Zapraszamy do zakupów!

Jeśli potrzebujecie inspiracji jak przygotować smako-
wite dania z kurczaka zapraszamy na naszego bloga  
www.przepisnakurczaka.com.pl gdzie zamieszczamy 
przepisy stworzone przez najlepszych polskich blogerów 
kulinarnych.
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Anna Zielonka − WIPASZ SA

Wizyty Hodowców w Zakładzie 
Drobiarskim w Mławie

W grudniu ubiegłego roku Zakład Drobiarski w Mławie miał przyjemność gościć Hodowców- 
dostawców żywca drobiowego. Celem wizyty było wskazanie jak istotną rolę pełni jakość 
dostarczanego surowca w łańcuchu produkcyjnym.

N e w s y

Tylko najwyższej jakości, właściwie żywione kurczęta mogą 
stanowić bazę do produkcji najlepszego mięsa z kurczaka.  
Wizyta obejmowała strefę pakowania, dzielenia, uboju oraz 
przyjęcia żywca. Hodowcy mieli możliwość obejrzenia pro-
duktów końcowych, które docierają do najbardziej wyma-
gających odbiorców - sieci detalicznych w kraju i na świecie. 

Najnowocześniejsze wyposażenie, wielkość i skala produkcji 
zrobiły duże wrażenie na gościach. Bezpośrednie spotkanie 
i prezentacja Zakładu było okazją do dyskusji, dzięki czemu 
obie strony miały możliwość wymiany doświadczeń. Łącznie 
produkcję zwiedziło ponad 60 Hodowców.

MAGAZYN HODOWCY nr 1/2016
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Fora mleczarskie

III POMORSKIE FORUM MLECZARSKIE I KONFERENCJA HODOWCÓW BYDŁA  
I PRODUCENTÓW MLEKA

MAGAZYN HODOWCY nr 1/2016

W dniu 15-go lutego firma WIPASZ SA uczestniczyła w 
III Pomorskim Forum Mleczarskim, które odbyło się na  
Zamku w Gniewie. Patronat honorowy nad owym wydarze-
niem objął Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczy-
sław Struk. Na Konferencji obecni byli także Wicemarszałek 
Senatu - Bogdan Borusewicz oraz Senator - Leszek Czarno-
baj. 

Podczas Forum, licznie przybyli goście mieli okazję posze-
rzyć swoją wiedzę na tematy żywieniowe, profilaktyczne 
czy zdrowotne bydła mlecznego. Jako pierwszy, swoją pre-
lekcję wygłosił autorytet w kwestiach żywienia i hodowli 
bydła - prof. Zygmunt Maciej Kowalski z Katedry Żywienia 
i Dietetyki Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
który mówił o zaburzeniach rujowych związanych z nieod-
powiednim żywieniem. Hodowcy mogli wysłuchać wykła-
dów na temat funkcjonowania rynku mleka w 2016 roku czy 
analizy raportów wynikowych. Podczas Konferencji szansę 
wypowiedzenia się mieli także właściciele gospodarstw.  
I np. Pan Arend Jan Hendriks opowiedział o kosztach, jakie 
są związane z hodowlą bydła mlecznego i dlaczego wybrał 
do swojej obory robot udojowy. Obecny również na Forum 
dr inż. Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
wygłosił wykład traktujący o monitoringu cieląt (czyli regu-
larnej obserwacji stada, dzięki której hodowcy uzyskują in-
formacje na temat zdrowia bydła). 

Spotkanie zakończyło losowanie nagród ufundowanych 
między innymi przez WIPASZ.

W lutym br., w Chojnicach, odbyła się I Konferencja Hodow-
ców Bydła i producentów Mleka, której hasłem przewod-
nim były „WYZWANIA W PRODUKCJI MLEKA/HODOWLI BY-
DŁA MLECZNEGO W ŚWIETLE KRYZYSU NA RYNKU MLEKA”. 
Hodowcy obecni na spotkaniu, poza dyskusją i wymianą 
doświadczeń na tematy branżowe, mogli posłuchać wykła-
dów dotyczących chowu bydła mlecznego.

Pierwsza prelekcja należała do znanego i cenionego 
wśród gospodarzy dr inż. Zbigniewa Lacha z Ośrodka Ho-
dowli Zwierząt Osięciny, który mówił o związkach między 
żywieniem krów mlecznych, a ich rozrodem. Natomiast  
dr inż. Marcin Gołębiewski z SGGW w Warszawie przybliżył 
słuchaczom temat krzyżowania międzyrasowego bydła 
mlecznego. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać wystą-
pień dotyczących nawozów organiczno-mineralnych w 
nowoczesnej uprawie czy też oceny żywienia na podsta-
wie ilości i parametrów mleka. Spotkanie zakończył wykład 
traktujący o wycenie genomowej, jako nowym kierunku w 
hodowli bydła mlecznego.

Tego typu spotkania są odpowiedzią na potrzebę pogłębia-
nia wiedzy hodowców oraz okazją do wymiany doświad-
czeń między gospodarzami. Jest to także czas i miejsce dla 
dyskusji zarówno hodowców, jak i przedstawicieli branży 
mleczarskiej czy paszowej.

Anna Kula − WIPASZ SA
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Monitorowanie występowania 
mikotoksyn oraz kontrola ich 
negatywnego wpływu na krowy mleczne

Jaromir Stryk − DELACON Biotechnik ČR, spol. s r.o.

Wiele zmian w systemie produkcji rolnej, takich jak niewystarczająca ilość stosowanych przerw  
w płodozmianie, uprawy zerowe, zwiększone użycie nawozów sztucznych kosztem naturalnych oraz 
wzrost powierzchni upraw kukurydzy przeznaczonej na biogaz, prowadziło w ostatnich latach do 
wzrostu poziomu zanieczyszczenia żywności mikotoksynami pleśni gatunku Fusarium.

Mikotoksyny reprezentują różnorodną grupę toksycznych 
wtórnych metabolitów grzybów. Obecnie opisano kilkaset 
różnych cząsteczek mikotoksyn, lecz jedynie nieznaczna 
część została zbadana, a tylko dla niektórych dysponujemy 
szczegółowymi metodami analizy. Ze względu na zróżni-
cowanie ewolucyjne grzybów (tylko 70 000 gatunków jest 
obecnie znane, a szacuje się, że jest ich 1-5 mln) i niewystar-
czającą wiedzę, bezpiecznie jest zakładać, że znamy tylko 
małą część ich toksycznych metabolitów.

Zgodnie z przyjętą w praktyce definicją, mikotoksyny są tok-
sycznymi metabolitami, zdolnymi do wywoływania niepo-
żądanych efektów u narażonych organizmów. Najczęściej 
występującym biologicznym skutkiem przewlekłego zatru-
cia zwierząt jest znacznie obniżone przyjmowanie pokarmu, 
niższa wydajność produkcji, osłabienie układu odporno-
ściowego, uszkodzenia wątroby i nerek, nieprawidłowości 
układu nerwowego, zaburzenia układu wewnątrzwydzielni-
czego, w tym wzmożone reakcje estrogenowe, itp. Objawy 
ostrego zatrucia są specyficzne w zależności od działania 
poszczególnych grup mikotoksyn i mogą prowadzić do 
dysfunkcji organów wewnętrznych oraz śmierci zwierząt. 
Poszczególne zwierzęta cechują się różnym stopniem wraż-
liwości na mikotoksyny, na co wpływa ich wiek, płeć, rasa, 
stan zdrowia, stan odżywienia, długość okresu negatywne-
go bilansu energetycznego i nieodpowiednie zewnętrzne 
warunki sanitarne.

Działanie mikotoksyn na krowy mleczne
Jakość pasz objętościowych, w szczególności kiszonki  
i zielonki, uzależniona jest od czynników technologicznych, 
jak i biologicznych. Jednym z najważniejszych czynników 
biologicznych jest bakteria Clostridium, powodująca gnicie 
kiszonki, a także drożdże, które powodują, przy dopływie po-
wietrza, przemianę cukrów w alkohol. Do innych czynników 
należą pleśnie i ich metabolity - mikotoksyny.

W ciągu ostatnich lat ich negatywny wpływ na zwierzęta 
wzrasta. Przeżuwacze karmione są różnymi rodzajami paszy, 
zbożami i kompletnymi mieszankami paszowymi, a zwłasz-
cza różnymi roślinami pastewnymi i kiszonką. Podnosi to ry-
zyko narażenia przeżuwaczy na działanie mikotoksyn, które 
jest większe niż u zwierząt z żołądkiem jednokomorowym.
Wśród najbardziej znanych mikotoksyn mających negatyw-
ny wpływ na przeżuwacze są aflatoksyny, zearalenon, toksy-
ny T-2 i deoksyniwalenol.

Aflatoksyny
Aflatoksyny produkowane są przez pleśnie gatunku 
Aspergillus. Znane są głównie z działania mutagennego 
i rakotwórczego, lecz mają także wpływ na fermentację 
żwacza, powodują uszkodzenia wątroby i błon śluzowych 
oraz oddziałują na układ odpornościowy. Odnotowany 
transfer alfatoksyny M1 do mleka wiąże się ze znacznym 
ryzykiem. W naszych warunkach klimatycznych ryzyko 
skażenia żywności alfatoksynami nie jest na szczęście bar-
dzo wysokie.

MAGAZYN HODOWCY nr 1/2016
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Zearalenon
Zearalenon produkowany jest przez pleśnie gatunku Fu-
sarium. Może powodować problemy związane z wydzie-
laniem estrogenu, poronienia, infekcje błony śluzowej 
pochwy (zapalenie pochwy), upławy z pochwy, wady narzą-
dów rozrodczych oraz przerost gruczołów sutkowych u jałó-
wek. Problemy przy reprodukcji związane są ze stężeniami 
400 ppb/kg i większymi.

Toksyna T-2
Ta toksyna Fusarium powoduje zwłaszcza zakażenia ukła-
du pokarmowego - krwawienie jelit. Obecność toksyny T-2 
może objawiać się zaprzestaniem przyjmowania pokarmu, 
zmniejszoną produkcją mleka, zapaleniem żołądka i jelita 
cienkiego. Uszkodzenia żwacza spowodowane wyższymi 
stężeniami tej toksyny są zazwyczaj nieodwracalne. Wyni-
ki badań wykazały, że maksymalne dopuszczalne stężenie 
toksyny T-2 nie powinno przekraczać 100 ppb/kg w ogól-
nej diecie krów (Jones et al, 1994). Pozostałości toksyny 
T-2 i jej metabolit toksyna HT-2 zostały zaobserwowane w 
mleku, jednak ich transfer z paszy do mleka jest bardzo po-
wolny (Yoshizawa et al, 1982).

Deoksyniwalenol (DON)
Powszechnie uważany za znacznik poziomu pleśni i wystę-
powania mikotoksyn. Negatywne działanie DON związane 
jest ze zmianami fermentacji w żwaczu oraz redukcją prze-
mieszczania się strawnych białek do dwunastnicy. Zgodnie 
z otrzymanymi wynikami badań, obecność DON o stęże-
niu przekraczającym 400 ppb/kg w porcji paszy może 
spowodować obniżenie przyjmowania pokarmu, zmniej-
szoną produkcję mleka, znaczące zmiany stanu komórek 
somatycznych i osłabienie cech reprodukcyjnych (Jones 
et al, 1994). Interakcja DON i kwasu fuzariowego produko-
wanego przez pleśnie Fusarium moniliforme jest dobrze 
znana. Rezultatem współdziałania tych dwóch substancji 
w produktach paszowych jest zwiększenie ich toksyczno-
ści (Abbas et al, 1986).

Toksyna PR
Toksyna PR jest produkowana przez grzyby gatunku Peni-
cillium. Pleśnie Penicillium uważane są za główny powód 
zanieczyszczenia kiszonek. Toksyna PR zwiększa przepusz-
czalność naczyń włosowatych i bezpośrednio powoduje 
uszkodzenia płuc, serca, wątroby i nerek. Inne substancje 
produkowane przez mikotoksyny, takie jak rokfortyna C  
i kwas mykofenolowy związane są z problemami zdrowot-
nymi stada.

Zdolność przeżuwaczy do biotransformacji 
mikotoksyn
Przeżuwacze uważa się za zdolne, ze względu na działalność 
mikrobiologiczną w żwaczu, do ochrony przed działaniem 
wysokich stężeń mikotoksyn przez ich degradacje (0-50%). 
Niestety, zdolność do degradacji mikotoksyn może osłabić 
objawy w przypadku ostrego zatrucia, ale także ukryć skut-
ki długoterminowego działania niższych stężeń mikotok-
syn. Prowadzi to do zwiększenia częstości występowania 
przewlekłej toksykozy. Z uwagi na degradację mikotoksyn 
w żwaczu, może dojść do powstawania toksycznych po-
chodnych (zearalenon metabolizowany do zearalenolu, 
toksyna T-2 do HT-2, itp.), o wyższej toksyczności niż czą-
steczki toksyn pierwotnych. Ich negatywny wpływ na orga-
nizmy zwierząt może objawiać się inaczej niż w przypadku 
podstawowych form mikotoksyn. Zdolność ta może także 
maskować prawdziwą przyczynę innych problemów zdro-
wotnych. Powstałe metabolity odkładają się zazwyczaj w 
tłuszczu. Stają się one ryzykiem na etapie wycielenia, gdzie 
z uwagi na negatywny bilans energetyczny organizmu, zo-
staje spalany tłuszcz, uwalniając toksyczne substancje do 
krwi. Zdolność żwacza do przetworzenia określonej porcji 
cząsteczek podstawowych toksyn na nowe metabolity za-
leży od wielu czynników, zwłaszcza od optymalnego dzia-
łania żwacza. Tak więc, na przykład zdolność do degradacji 
toksyn przez krowę mleczną chorującą na kwasicę znacząco 
spada. Ze względu na zdolność do częściowej degradacji 
mikotoksyn, są one mniej niebezpieczne dla przeżuwaczy 
niż dla zwierząt o żołądku jednokomorowym. Jednakże, 
większość mikotoksyn ulega degradacji częściowo, a ich 
produkty pozostają toksyczne lub ich toksyczność wzrasta 
(np. zearalenol).

Ryzyko sprzężonych - zamaskowanych - mikotoksyn 
Niektóre mikotoksyny są związane ze strukturami innych 
substancji (np. cukrów) i "zamaskowane" przed wykry-
ciem ich podstawowymi metodami laboratoryjnymi, przy 
czym pozostają toksyczne dla zwierząt. Formy te powstają 
z udziałem toksyn ZEA i DON. Działanie celulaz i celobioz, 
naturalnie występujących w sokach żwacza, powoduje 
uwalnianie np. DON i ZEA z polisacharydów ścian komór-
kowych roślin zielonych. W konsekwencji, stężenie miko-
toksyn może znacząco wzrosnąć. Dlatego też, mikotoksy-
koza może występować nawet jeśli badania laboratoryjne 
nie wykryły zamaskowanych mikotoksyn, ale rzeczywisty 
poziom toksyn wpływających na stan zdrowia zwierząt jest 
istotnie wyższy.
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Monitorowanie występowania mikotoksyn i kontrola ich negatywnych skutków działania na krowy mleczne
Delacon Biotechnik już od ponad 15 lat aktywnie działa w dziedzinie rozwiązywania problemów związanych z wpływem mi-
kotoksyn na zdrowie i wydajność zwierząt. W tym czasie, dzięki aktywnemu podejściu do współpracy z przedsiębiorstwami 
rolnymi, firma zgromadziła obszerną bazę danych dotyczącą stężenia mikotoksyn w paszy (wykres 1-4).
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Zarządzanie dystrybucją mikotoksyn

Podstawą monitorowania jest dokonywana przez pracow-
ników Delacon szczegółowa ekspertyza w dziedzinie miko-
toksyn, zwłaszcza objawów rzutujących na zdrowie zwierząt 
oraz wydajność i jakość finalnego produktu. Prowadzi to do 
konieczności podjęcia decyzji które mikotoksyny objęte zo-
staną analizą w próbie. Kluczem do najbardziej obiektywnej 
oceny poziomu zanieczyszczenia produktów paszowych 
jest właśnie próbkowanie. Pobieranie próbek paszy musi 
odbywać się w nieosłoniętej części wykopu, gdzie ma ona 
kontakt z tlenem. Ponieważ pasza jest ułożona i sprasowa-
na w warstwy, niezbędne jest pobieranie próbek nie tylko 
z całej powierzchni, ale także z różnych poziomów struk-
tury kiszonki. Podczas pobierania próbek, należy mieć na 
uwadze, że mikotoksyny nie są rozłożone równomiernie w 
zabezpieczonej strukturze (patrz rysunek). Po dokonaniu 
próbkowania, próbki muszą być ujednolicone, co najmniej 
1kg z każdej części, zapakowane próżniowo i przygotowane 
do natychmiastowego wysłania do laboratorium akredyto-
wanego w badaniu określonych rodzajów mikotoksyn.

Delacon proponuje rozwiązanie oparte na wynikach ana-
lizy. W przypadku zwiększonego stężenia mikotoksyn, 
firma rekomenduje zastosowanie produktu FORTISORB 
Phyto. Podstawowym składnikiem FORTISORB PHYTO, 
przeznaczonego do zapobiegania działaniu mykotoksyn, 
jest oczyszczony i aktywowany krzemian warstwowy, który 
został najpierw przebadany naukowo, a później długoter-
minowo stosowany udowadniając swoją skuteczność w 
zapobieganiu toksycznym działaniom, zwłaszcza zearale-
nonu, toksyny T-2, fumonizyny i deoksyniwalenolu.

Stężenie mikotoksyn w różnych częściach struktury kiszonki

Długotrwałe narażenie na nawet niskie poziomy myko-
toksyn może powodować immunosupresję. Skutkiem 
jest pogorszony stan zdrowia, niska wydajność produkcji, 
obniżona skuteczność działania szczepionek, zwiększone 
zapotrzebowanie na leki, co przyczynia się do dużych strat 
ekonomicznych. Eliminacja negatywnego działania my-
kotoksyn jest kluczem do prawidłowego funkcjonowania 
systemu odpornościowego. Pochodne ścianek komó-
rek drożdży, zawarte w preparacie FORTISORB PHY-
TO, mają stymulujący efekt na układ odpornościowy 
zwierząt. Najbardziej toksyczne substancje są neutralizo-
wane w wątrobie, dlatego też, jej ochrona jest kluczem do 
zdrowia zwierząt. Jest to powód, dla którego FORTISORB 
PHYTO stworzony został przy użyciu substancji chronią-
cych wątrobę, przeciwzapalnych i antybakteryjnych.

Ze względu na swój skład, FORTISORB PHYTO oferuje wy-
soce skuteczne i wszechstronne rozwiązanie dla zapobie-
gania negatywnym wpływom mykotoksyn na stan zdrowia 
i wydajność zwierząt w gospodarstwie, a zatem, polepsza 
opłacalność ich produkcji.

Wniosek
W ostatnich latach stężenie mikotoksyn w łańcuchu pokar-
mowym wzrasta. Kontrolowanie negatywnego działania 
toksyn na zdrowie i wydajność zwierząt wymaga wprowa-
dzenia wielu środków zapobiegawczych, takich jak prawi-
dłowe stosowanie technik rolniczych, przestrzeganie stan-
dardów upraw, optymalizacja korzystania z herbicydów  
i nawozów sztucznych. Jednak nawet profilaktyka nie jest 
w stanie zapobiec niekorzystnym warunkom pogodowym 
w niektórych latach, które negatywnie wpływają na higie-
nę paszy. Zapobieganie wciąż obejmować będzie używa-
nie odpowiednich preparatów do eliminacji działania mi-
kotoksyn na zwierzęta, a zatem i na opłacalność produkcji.

Jaromir Stryk
DELACON Biotechnik ČR, spol. s r.o.
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Żywienie a rozród bydła

Małgorzata Chrostowska, Filip Kula − WIPASZ SA

Podstawowym problemem w hodowli bydła jest konieczność równoczesnego utrzymania wysokiej 
produkcji mleka oraz dobrej płodności krów. Hodowcy stanęli przed nowym wyzwaniem, jakim 
stała się optymalizacja rozrodu i konieczność podnoszenia poziomu wiedzy na temat problemów z 
nim związanych. Zaburzenia związane z funkcjonowaniem układu rozrodczego są jedną z głównych 
przyczyn strat ekonomicznych w chowie krów mlecznych. Wynika to przede wszystkim z wydłużenia 
okresu międzyciążowego. Warunkiem skutecznego przeciwdziałania jest znajomość regulacji rozro-
du, w której podstawową rolę odgrywają układ hormonalny i układ nerwowy.

Cykl rujowy bydła to czas od pierwszego dnia wystąpienia 
zewnętrznych objawów rui do ostatniego dnia przed na-
stępną rują. Przyjmuje się, że trwa 18-24 dni u krów (średnio 
21) i 18-22 (średnio 20) dni u jałówek. W czasie trwania cyklu 
możemy zaobserwować różnice w zachowaniu płciowym 
krów, które warunkowane są przez ruję lub okres porujowy. 
Ruja natomiast to zespół zewnętrznych objawów świadczą-
cych o gotowości samicy do aktu kopulacyjnego, przyjęcia 
nasienia, zapłodnienia i rozwoju zarodka. Objawy rui stop-
niowo się nasilają w ciągu kilku godzin – często rozpoczyna-
ją się w nocy lub wcześnie rano i dlatego nie zawsze można 
dokładnie określić czas, w którym rozpoczęła się ruja. Ruja 
zwykle trwa krócej u jałówek (10-21 h) i nieco dłużej u krów 
(13-27 h).

Nieprawidłowe wykrywanie rui w dużych stadach, gdzie 
prowadzi się sztuczne unasiennianie prowadzi do dużych 
strat ekonomicznych. Do głównych przyczyn niewłaściwe-
go rozpoznawania rui u bydła można zaliczyć: nieodpo-
wiedni lub zbyt krótki czas obserwacji zwierząt oraz nieod-
powiednią metodę rozpoznawania. 

Problemy z rozrodem bydła obserwuje się zazwyczaj u wy-
sokowydajnych zwierząt, dlatego warto zwrócić uwagę ja-
kie mogą być ich przyczyny i co hodowca może zrobić, by 
im zapobiegać lub przynajmniej je zminimalizować. Znana 
jest zależność pomiędzy wysoką wydajnością na płodnością 
u bydła : wraz ze wzrostem wydajności spada % zacieleń po 

pierwszej sztucznej inseminacji u krów, spada odsetek krów 
z odruchem tolerancji oraz obserwuje się więcej cichych rui. 
Dlaczego tak się dzieje?

Kluczową sprawą jest oczywiście stan zdrowia zwierząt. 
Wraz z chorobami, nawet nie związanymi bezpośrednio z 
układem rozrodczym, znacznie wydłuża się okres od ocie-
lenia do następnej ciąży, co schematycznie przedstawiono 
na Rysunku 1. Pamiętać należy, że większość z tych schorzeń 
pojawia się w okresie okołoporodowym, ale ich niekorzyst-
ny wpływ na rozród obserwujemy też znacznie później.
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Problemem u wysokowydajnych zwierząt jest też powta-
rzanie rui, które może dotyczyć nawet 20-35% zwierząt w 
stadzie. Krowy nie zachodzą w ciążę pomimo kilkukrotne-
go krycia, a schorzeniu najczęściej nie towarzyszą żadne 
zmiany kliniczne. Przyczyną powtarzania rui może być: 
opóźniona owulacja, zapalenie macicy, śmierć zarodkowa, 
nieprawidłowa funkcja ciałka żółtego oraz błędy insemina-
tora. Należy zwrócić uwagę, że czynnikami sprzyjającymi 
występowaniu tego schorzenia oprócz wysokiej wydajno-
ści są błędy żywieniowe, złe warunki środowiskowe, stres  
i zbyt wczesne krycie po porodzie. Prawidłowo zbilansowa-
ne żywienie zwierząt o wysokiej wydajności jest szczególnie 
ważne, ponieważ deficyt energii prowadzi do nieprawidło-
wego rozwoju pęcherzyków jajnikowych i złej jakości oocy-
tów. Nadmiar białka w dawce pokarmowej z kolei powodu-
je zbyt wysoką koncentrację mocznika i amoniaku, a co za 
tym idzie niewłaściwe pH w układzie rozrodczym samicy 
uniemożliwiające zagnieżdżenie rozwijającego się zarodka. 
Niska zapładnialność może być też związana z niedoborami 
mineralno-witaminowymi, w szczególności β-karotenów, 
kobaltu, miedzi i manganu. 

Występowaniu tych niedoborów można stosunkowo 
łatwo zapobiegać stosując w odpowiednich dawkach 
dobrze zbilansowane dodatki dla wysokowydajnych 
krów w laktacji, takie jak TMR Karoten Profi czy TMR 
Sac Profi. W obu tych produktach miedź i mangan 
występują w postaci chelatów aminokwasowych. Za-
stosowanie tych pierwiastków w formie kompleksów 
z aminokwasami w znaczny sposób podnosi stopień 
ich przyswajalności. Ponadto, biorąc pod uwagę wy-
soki stopień degradacji witamin w żwaczu, wyżej 
wymienione premiksy zawierają witaminy w formie 
chronionej. Charakteryzują się one wyższą o 3 do 75 
razy bidostępnością w porównaniu do form wolnych. 

Innym problemem, z którym boryka się wielu hodowców 
jest cicha ruja będąca jedną z głównych, klinicznych postaci 
braku rui u krów. Polega ona na braku lub niewykryciu ze-
wnętrznych objawów rujowych, pomimo zachodzenia cy-
klicznych zmian na jajnikach i w drogach rodnych krów. Za 
przyczyny występowania cichej rui uznaje się: niewłaściwe 
wykrywanie rui, niedobory energii, witamin (wit. A, β-karo-
ten, wit. E) i związków mineralnych (jod, fosfor, miedź) w 
dawce pokarmowej, złe warunki utrzymania i inne czynniki 
(wiek, pora roku, wydajność mleczna, stres).

Postępowanie hodowcy w przypadku problemów z roz-
rodem powinno koncentrować się przede wszystkim na 
usunięciu przyczyn i profilaktyce. Możecie Państwo liczyć 
na wszechstronną pomoc doradców firmy Wipasz  
i jeśli wspólnymi siłami zapewnimy zwierzętom właściwe 
środowisko i odpowiednie żywienie, będziemy przestrze-
gać terminowości kryć i prawidłowo dobierać materiał ge-
netyczny, będziemy leczyć stany zapalne macicy, wymion  
i kończyn możemy być pewni, że uda nam się uniknąć wielu 
z opisanych problemów, czego Państwu serdecznie życzę.

Małgorzata Chrostowska 
dr nauk weterynaryjnych

Dyrektor Działu Sprzedaży Bydło 
WIPASZ SA

Filip Kula
Produkt Menadżer 

WIPASZ SA
Literatura:
A. Bielański, M. Tischner „Biotechnologia rozrodu zwierząt 
udomowionych” 1997
H. Dobson „Aktualne problemy rozrodu u wysokowydajnych 
krów” 2008
T. Janowski „Powtarzanie rui i jego przyczyny” 2008 
S. Zduńczyk „Cicha ruja u krów mlecznych” 2008, „Regulacja 
rozrodu u bydła” 2014 

Rys.1 Wpływ stanu zdrowia na płodność bydła – źródło: „Aktualne problemy rozrodu u wysoko wydajnych krów”  
prof. H. Dobson University of Liverpool.
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TWOJE POLE 
JAK NA DŁONI

FARMSTER to aplikacja stworzona z myślą o rolnikach, którzy chcą zarządzać pracami polowymi w nowoczesny 
i szybki sposób. Koniec z ręcznym notowaniem! Teraz wszystkie informacje o swojej uprawie możesz mieć zawsze 
w jednym miejscu!

FARMSTER to też

nawozy.eu/farmster

rolnicza prognoza pogody

porady ekspertów

aktualności z branży rolniczej

agrolicznik

notowania cen

sieć dystrybucji
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Nowe perspektywy dofinansowania 
grup producentów trzody PROW 
2014-2020

Tomasz Żydek − Kancelaria Prawna Żydek & Pliszka sp. jawna 

W ramach PROW 2014 – 2020 grupy producentów rolnych będą mogły ubiegać się o pomoc finan-
sową w ramach działania „Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie". 
Przyznane wsparcie, tak jak miało to miejsce w przypadku analogicznego działania  „Grupy pro-
ducentów rolnych" objętego PROW 2007 – 2013, będzie stanowiło procentowy ryczałt od wartości 
przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach 
rolnych członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy producentów rolnych. 
Okres wsparcia, tj. maksymalnie 5 lat od dnia rejestracji takiej grupy, również pozostaje bez zmian. 
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Można powiedzieć, że na tym podobieństwa się kończą. 
PROW 2014 – 2020 wprowadza bowiem dla grup produ-
centów rolnych szereg nowych uwarunkowań determi-
nujących przyznanie pomocy finansowej. Zmiana najbar-
dziej korzystna dotyczy wysokości kwot takiej pomocy. W 
pierwszym roku działalności wsparcie będzie wynosić 10% 
wartości netto sprzedaży, o której mowa powyżej, w dru-
gim roku będzie wynosić 8% tej wartości, w trzecim roku 
6%, w czwartym roku 5%, a w ostatnim roku będzie wyno-
sić 4%. Maksymalna kwota pomocy nie będzie mogła jed-
nak wynieść więcej niż 100 tys. euro za każdy kolejny rok 
działalności grupy. Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, 
że suma pomocy dla grupy w okresie pięcioletnim będzie 
wynosiła maksymalnie 500 tys. euro, a nie jak miało to miej-
sce we wcześniejszych latach – 390 tys. euro.

W celu lepszego zobrazowania można posłużyć się przy-
kładem grupy producentów rolnych, której wartość netto 
przychodów będzie wynosiła 4 mln zł przez pięć kolejnych 
lat działalności. W tym przypadku został zastosowany kurs 
euro na poziomie 4 zł.

Bardzo ważną kwestią przy tworzeniu grup producentów 
rolnych będzie skład członkowski. Pomoc otrzymają bo-
wiem tylko te grupy, w składzie których członkami będą 
jedynie osoby fizyczne (minimum 5 producentów). Tym 
samym grupy tworzone przez osoby prawne bądź spół-
ki osobowe nie otrzymają wsparcia w ramach działania 
„Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie  
i leśnictwie". Członkowie nowopowstałych grup producen-
tów rolnych nie będą mogli również posiadać historycznej, 
obejmującej PROW 2004 – 2006 i PROW 2007 – 2013, dzia-
łalności w tego typie grupach utworzonych dla tego sa-
mego produktu. Z drugiej jednak strony Członkowie będą 
musieli wykazać prowadzenie działalności rolniczej na min. 
1 rok przed utworzeniem grupy producentów rolnych. 

Kolejnym obostrzeniem jest wielkość ekonomiczna – dzia-
łanie skierowane jest bowiem do grup, które będą wyko-
nywały swoją działalność jako mikro- , małe lub średnie 
przedsiębiorstwa. Dane te będą z pewnością wynikać z 
obligatoryjnego załącznika, który grupa będą musiała do-
łączyć przy rejestracji w ARR, tj. z biznesplanu. Oprócz tego 
zakresu grupa powinna rozpisać na tym dokumencie cele 
stawiane grupie producentów przez jej członków, spójną 
koncepcję jej funkcjonowania oraz etapy rozwoju takiej 

Rok działalności I II III IV V

Wysokość pomocy finansowej (zł) 400.000 320.000 240.000 200.000 160.000
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grupy. Ponadto konieczny będzie opis sytuacji początko-
wej wraz z podaniem wielkości powierzchni gospodarstw/ 
wielkością produkcji zwierzęcej członków oraz przewidy-
waną wielkością produkcji towarowej, a także opis progno-
zowanej sytuacji po pięciu pierwszych latach działalności. 
Szczegółowy harmonogram realizacji działań mających 
na celu rozwój i modernizację grupy oraz zarys dotyczący 
planowanych szkoleń i posługiwania się doradztwem rol-
niczym powinien również zostać opisany w biznesplanie. 
Osiągnięcie wszystkich założeń zawartych w tym doku-
mencie będzie skutkowało wypłatą ostatniej transzy po-
mocy, tj. w piątym roku działalności grupy producentów 
rolnych. Warto dodać, iż powyższe wymagania regulowa-
ne są rozporządzeniem MRiRW z dnia 25 lutego 2016 roku 
(Dz. U. 2016 poz. 237).

W przedmiotowym działaniu przewidywane są również 
preferencje dla grup producentów rolnych, których człon-
kowie wytwarzają produkty wysokiej jakości objęte art. 16 
Rozporządzenia EFRROW, w szczególności produkty rol-
nictwa ekologicznego. Również grupy zrzeszające produ-
centów trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz, miodu, szyszek 
chmielowych oraz roślin w plonie głównym uprawianych 
z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzy-
stania technicznego będą traktowane w sposób prioryte-
towy podczas przyznawania wsparcia. Preferowane będą 
też grupy producentów utworzone w formie spółdzielni. 
Dodatkowo, zrzeszenie jak największej liczby członków w 
danej kategorii oraz objęcie produkcji dobrowolnym ubez-
pieczeniem, będzie dodatkowym atutem przy kwalifiko-
walności grupy do otrzymania wsparcia. Wartym podkre-
ślenia jest fakt, że w ramach PROW 2014 – 2020 wsparcia 
nie przewiduje się dla grup powstałych dla kategorii drób 
żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby 
drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. Co ważne, prefe-
rencja dotyczyć będzie wyłącznie kolejności rozpatrywa-
nia wniosków przez ARiMR, a nie wysokości pomocy. 

Kolejność jest tutaj słowem kluczowym, gdyż kolejną no-
wością będzie tzw. nabór zamknięty. Grupy producentów 
rolnych będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w 
ramach działania „Tworzenie i organizacja grup producen-
tów rolnych w rolnictwie i leśnictwie" tylko i wyłącznie 
podczas naborów ogłoszonych przez Prezesa ARiMR, a nie 
jak miało to miejsce podczas trwania PROW 2007 – 2013, 
przez cały rok. Zgodnie z zapowiedzią MRiRW pierwszy 
nabór z tytułu tego działania ma się rozpocząć w czerwcu 
2016. Co prawda, nie jest to ostateczny harmonogram, ale 
wiele może wskazywać, że termin ten zostanie dochowa-
ny. Warto jest więc powoli myśleć o założeniu takiej grupy, 
o jej rejestracji w KRS i w ARR. 

I właśnie ten ostatni Organ wpisuje się również na listę 
zmian. Z dniem 18 grudnia 2015 roku kompetencje nada-
wania statusu grupy producentów rolnych, jak i nadzo-
rowania takich grup, przejęły Oddziały Terenowe Agen-
cji Rynku Rolnego (zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 
2015 o zmianie ustawy grupach producentów rolnych  
i ich związkach (…) – Dz. U. z 2015, poz. 1888). Do kompe-
tencji ARR należeć będzie również aktualizowanie danych 
zawartych w rejestrze oraz przyjmowanie sprawozdań 
grup zawierających informację o wartości i ilości produkcji 
towarowej. Sprawozdania te grupy będą miały obowiązek 
złożyć w terminie do dwóch miesięcy od dnia zakończe-
nia danego roku działalności na oficjalnych formularzach 
udostępnionych na stronie internetowej Organu (według 
wcześniejszych przepisów grupy miały 6 miesięcy na zło-
żenie takiego sprawozdania).

Pomimo braku właściwych rozporządzeń dla działania 
„Tworzenie organizacji i grup producentów w rolnictwie  
i leśnictwie", wobec powyższego wyraźnie widać, iż grupy 
producentów rolnych będą musiały sprostać nowym obo-
strzeniom, których spełnienie będzie równało się otrzyma-
niem znacznego wsparcia. Taką pomoc finansową grupy 
będą mogły przeznaczyć nie tylko na bieżące działania ad-
ministracyjne, ale również na zakup środków do produkcji, 
na inwestycje czy na wdrożenie działań poprawiających 
jakość sprzedawanych produktów. 

Dodatkowo grupy producentów rolnych będą preferowa-
ne przy staraniu się o uzyskanie wsparcia z tytułu działa-
nia „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych", gdzie 
na inwestycje związane ze sprzedażą hurtową produktów, 
jego magazynowaniem bądź przetwarzaniem przewidzia-
ne jest wsparcie na poziomie 50%, tj. w wysokości do 3 mln 
zł. Przewidywany nabór, zgodnie z udostępnionym przez 
MRiRW harmonogramem, który będzie dotyczył takich 
grup, ma się odbyć w listopadzie br.

Tomasz Żydek
Wspólnik Kancelarii Prawnej Żydek & Pliszka sp. jawna

specjalizującej się w obsłudze podmiotów z branży rolnej, 
w tym grup producentów rolnych

www.zydek.pl
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Afrykański pomór świń - zasady 
ochrony stad świń przed chorobą 

Zygmunt Pejsak − Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowe-
go Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach

Sytuacja epizootyczna
Od wykrycia pierwszego przypadku afrykańskiego pomo-
ru świń (ASF) w Polsce ( 14.02. 2014) minęły 2 lata. Od tego 
czasu stwierdzono w naszym kraju 85 przypadków choro-
by u dzików i 3 ogniska ASF uświń domowych. W sumie 
zachorowało w tym czasie 16 świń we wspomnianych 3 
gospodarstwach (ogniskach). Do dnia dzisiejszego choro-
ba nie wyszła poza obszar 3 powiatów (hajnowski, sokólski 
i białowieski).

Na podstawie obserwacji prowadzonych w naszym kra-
ju ale także krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) 
można stwierdzić, że szczególnie w Polsce ASF ma prze-
bieg wyraźnie inny od przewidywanego przez ekspertów 
z krajów Unii Europejskiej (UE). W naszym kraju ASF szerzy 
się wolno i prawie wyłącznie w populacji dzików. Najdalsze 
ognisko ASF zlokalizowane jest 35 km od granicy z Biało-
rusią (ryc.1.). Prawie 2 lata naszych doświadczeń z ASF w 
Polsce wskazuje, że w związku z tym, że wirus ASF (ASFV) 
zasiedlił się w populacji dzików proces uwolnienia kraju od 
wirusa tej choroby będzie długotrwały. 

Można stwierdzić, że zasadniczym celem wielokierunko-
wych działań związanych ze zwalczeniem ASFV powinno 
być niedopuszczenie do zawleczenia tego wirusa do po-
pulacji świń i ograniczenie do minimum obszarów do-
tkniętych tą chorobą wśród dzików. 

W tym kontekście niepokojący jest utrzymujący się od 
wielu miesięcy brak zrozumienia problemu i niedocenia-
nie zagrożenia, przede wszystkim przez znaczny odsetek 
samych zainteresowanych, w tym głównie właścicieli ma-
łych gospodarstw przyzagrodowych, które poza dzikami 
de facto stanowią najbardziej prawdopodobny wektor w 
ewentualnym szerzeniu się ASF. 

Od wykrycia pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce ( 14.02. 2014) minęły 
2 lata. Od tego czasu stwierdzono w naszym kraju 85 przypadków choroby u dzików i 3 ogniska ASF 
uświń domowych. W sumie zachorowało w tym czasie 16 świń we wspomnianych 3 gospodarstwach 
(ogniskach). Do dnia dzisiejszego choroba nie wyszła poza obszar 3 powiatów (hajnowski, sokólski 
i białowieski).
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Ryc. 1 Odległości kolejnych przypadków ASF u dzików 
padłych i odstrzelonych i odległości od granicy białoruskiej 
(Śmietanka i wsp. 2015)
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Jak wspomniano, dziki są w tej chwili głównym wektorem 
w szerzeniu się ASF nie tylko w Polsce, ale także na Litwie 
oraz Łotwie i przede wszystkim w Estonii. Stąd też zagad-
nieniu temu poświęca się szczególnie dużo uwagi. Wyniki 
badań i obserwacji epidemiologicznych w naszym kraju 
wskazują, że rozmieszczenie oraz gęstość populacji dzików 
w Polsce jest wysoce zróżnicowana. Największą gęstość 
populacji dzików rejestruje się na północnym zachodzie 
Polski. Na wchodzie kraju liczba i gęstość populacji dzików 
nie jest wysoka, jakkolwiek w niektórych nadleśnictwach 
przekracza liczbę 2 osobników/km kwadratowy. Można 
stwierdzić, że właśnie na obszarze tych nadleśnictw obser-
wuje się stosunkowo częste występowanie przypadków 
ASF.

Ważne jest to, że krążący aktualnie w Europie ASFV cechuje 
się wysoką zjadliwością, czego skutkiem są szybkie padnię-
cia po infekcji - praktycznie wszystkich zakażonych zwie-
rząt. Pojawiająca się wcześnie (w ciągu 24 h po zakażeniu) 
gorączka wpływa na ograniczenie mobilności zwierząt. W 
konsekwencji siewstwo wirusa przez zakażone osobniki 
jest krótkotrwałe i ma miejsce na ograniczonym teryto-
rium.

Korzystna z epidemiologicznego punktu widzenia jest 
stosunkowo niska gęstość populacji dzików w regionach 
otaczających obszar zapowietrzony (strefy III i II).

Dane dotyczące dzików uwidaczniają, że w przypadku 
wystąpienia ASF w populacji dzików znaczna ich część 
(jeżeli nie wszystkie) pada. W strefie występowania ASF 
ponad 60% znalezionych padłych dzików zakażonych było 
ASFV. Dlatego poszukiwanie, badanie laboratoryjne 
wszystkich znalezionych w lasach dzików oraz ich 
szybka utylizacja są ważnymi elementami monito-
rowania sytuacji w zakresie ASF w całej Polsce oraz 
ograniczania możliwości szerzenia się tej choroby 
(ryc.2.).

Ryc. 2 Padłe dziki – główne źródło i wektor w szerzeniu się ASF
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Każdy znaleziony w lesie dzik powinien być zbadany w kie-
runku ASF. Brak wyników dodatnich wskazuje pośrednio, 
że obszar z którego pochodzą próbki od znalezionych pa-
dłych dzików jest wolny od ASF. 

Zdając sobie sprawę ze znaczenia dzików w szerzeniu się 
ASF, przy zwalczaniu tej choroby główny nacisk w Polsce 
położyć należy na ograniczenie populacji dzików, w tym 
przede wszystkim ich zagęszczenia.

Warto dodać, że relatywnie korzystna sytuacja w zakre-
sie ASF w Polsce i ograniczone oraz stosunkowo wolne 
(jak dotychczas) szerzenie się ASF różni się od tego co 
obserwujemy w krajach ościennych. W zainfekowanych, 
znacznie później niż Polska, wirusem ASF, Estonii i Łotwie 
dynamika szerzenia się choroby jest szybka i w sposób za-
sadniczy różni się od tego co stwierdzamy w naszym kraju. 
Dużo gorzej przedstawia się również sytuacja na Litwie. 
Powierzchnia obszarów dotkniętych tą chorobą jest w 
wymienionych krajach wielokrotnie większa niż w Polsce 

(ryc.3., tab.1.). Przyczyn tego trudnego jednoznacznie do 
wyjaśnienia zjawiska jest wiele. Na pewno jedną z najważ-
niejszych jest czynnik ludzki związany z błędami popełnia-
nymi w trakcie polowań na dziki jak też niedociągnięciami 
ze strony właścicieli gospodarstw drobnotowarowych np. 
sprzedaż mięsa świń ubitych po zakażeniu ASFV. Z tego 
powodu chorobę tą coraz częściej uznaje się za indukowa-
ną przez człowieka „mam made disease”

Przykład Estonii, Łotwy i Litwy jednoznacznie wskazuje, że 
„oblicza” ASF mogą być różne. Wydaje się, że z wielu po-
wodów w tym zaangażowania wielu służb, w tym głównie 
inspekcji weterynaryjnej, oraz szeregu innych korzystnych 
uwarunkowań sytuacja naszego kraju jest w omawianym 
zakresie – jak dotychczas - stabilna. Ważny jest też wzrost 
świadomości producentów świń. 

Dbając o ochronę naszych stad przed ASF należy pamię-
tać, o szerzeniu się ASF na Ukrainie. Granicą z tym krajem 
powinna być „pod specjalnym nadzorem”.
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Ryc. 3 Przypadki i ogniska ASF na Litwie, Łotwie, Estonii  
i w Polsce (według FLI, 2015)

Tabela 1 . Liczba przypadków i ognisk ASF – Litwa, Łotwa, 
Estonia i Polska (do 15 lutego 2016 r.)

Kraj Przypadki Ogniska

Litwa 149 19

Łotwa 828 42

Estonia 659 18

Polska 85 3
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Zasady ochrony stad przed chorobą 
Myśląc o ochronie stad przed ASF należy przede wszyst-
kim przestrzegać podstawowych zasad bioasekuracji. By 
ustrzec swoje stado świń przed wirusem ASF należy zda-
wać sobie przede wszystkim sprawę z tego jakimi drogami 
wirus wywołujący tą nieuleczalna chorobę może zostać 
wprowadzony do stada. Najczęściej wektorem odpowie-
dzialnym „za wprowadzenie lub wniesienie” wirusa do sta-
da jest człowiek. W drugiej kolejności wymienia się środki 
transportu - samochody dostarczające lub odbierające z 
chlewni świni, samochody przywożące paszę lub zboże i 
co szczególnie niebezpieczne samochody przyjeżdżające 
po zwierzęta padłe. Wektorem mogą tez być zakupione i 
wprowadzone do chlewni loszki, knurki lub warchlaki, u 
których nie pojawiły się jeszcze objawy chorobowe. Stąd 
też nigdy nie należy wpuszczać do chlewni świń z nie-
znanych lub dobrze nie rozpoznanych źródeł pochodze-
nia. Jakkolwiek zgodnie z regulacjami UE, w obrębie Unii, 
dopuszczalne jest nabywanie prosiąt czy też tuczników z 
krajów dotkniętych ASF takich jak np. wymienione uprzed-
nio, to jednak żaden producent tuczników w Danii czy w 
Niemczech nie wpadł by na pomysł zakupu nawet bardzo 
tanich prosiąt np. z Estonii. Wektorem choroby mogą być 
wałęsające się po lesie i wchodzące na teren chlewni psy 
i koty. Mechanicznie mogą przenosić ASFV między inny-
mi ptaki i gryzonie (szczury, myszy). Bardzo niebezpieczne 
mogą być zlewki (odpady kuchenne) – których w Polsce 
nie można stosować oraz wyroby mięsne ( kiełbasa, bo-
czek, słonina, etc.) zakupione z nieznanego źródła i wnie-
sione do chlewni np. w kanapce. 

Znając wektory transmisji wirusa należy zrobić wszystko by 
uniemożliwić wprowadzenie lub wejście tego typu wek-
torów na teren chlewni. Dlatego jeżeli to tylko możliwe 
obiekty, w których utrzymywane są świnie powinny być 
ogrodzone solidnym 15 płotem z podmurówką na głębo-
kość co najmniej 40 cm. Świń nie należy wypuszczać na 
wybiegi.

Właściciel świń nie powinien uczestniczyć w polowaniach 
na dziki, ani też w nagonce. 

Niezwykle ważne jest uniemożliwienie kontaktu świń z 
chlewni z innymi wrażliwymi na zakażenie zwierzętami. 
Konieczne jest również zabronienie wprowadzania na te-
ren gospodarstwa części dzików upolowanych lub mar-
twych.

Każdy posiadacz świń powinien zabronić wchodzenia do 
chlewni wszystkim osobom postronnym. Jeżeli wejście do 
chlewni jest konieczne (lekarz weterynarii, inseminator, do-
radca) bezwzględnie powinni oni dokonać zmiany odzieży 
i obuwia przed wejściem do obiektu. Do minimum powin-

na być ograniczona możliwość wjazdu na teren chlewni 
pojazdów. Jeżeli muszą one wjechać powinny przejechać 
przez matę dezynfekcyjną. Mata musi codziennie być uzu-
pełniana świeżym płynem dezynfekcyjnym. Powszechnie 
zalecanym preparatem dezynfekcyjnym jest Virkon. W 
optymalnych warunkach można go stosować nawet w 
rozcieńczeniu 1:800. 

Zwalczanie

Dotychczas nie opracowano szczepionki przeciw ASF, 
stąd zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami 
administracyjnymi. Polegają one na wybiciu wszystkich 
świń znajdujących się w zakażonym stadzie oraz ich 
utylizacji. Ponadto w konsekwencji stwierdzenia ogniska 
ASF wokół niego tworzony jest okręg zapowietrzony 
– o średnicy 3 km – oraz okręg zagrożony o średnicy 
kolejnych 7 km. W okręgu zapowietrzonym likwidowane 
są wszystkie stada świń. Natomiast w okręgu zagrożonym 
wprowadzone zostają rygorystyczne ograniczenia w 
zakresie obrotu trzodą chlewną, co w konsekwencji 
uniemożliwia sprzedaż i wyprowadzenie świń poza 
strefę. W rezultacie bardzo często i te świnie z powodu 
niemożności spełnienia wymogów dobrostanu zostają 
zabite i poddane utylizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, wszyscy powinni mieć świa-
domość, że lekceważący wszelkie znane zasady producent 
świń jest sąsiadem bardzo niebezpiecznym. Dlatego powi-
nien być stanowczo pouczany o ryzyku jakie stanowi dla 
sąsiadów.

Wszystkie koszty związane ze zwalczaniem ASF i likwidacją 
zwierząt ponosi budżet Państwa, dlatego też w razie jakie-
gokolwiek podejrzenia producenci powinni ściśle współ-
pracować z inspekcją weterynaryjną. 

Zygmunt Pejsak, 
z Zakładu Chorób Świń 

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 
- Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) 

w Puławach

MAGAZYN HODOWCY nr 1/2016
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Włókno w żywieniu loch

Krzysztof Artymiak − WIPASZ SA

W paszach dla loch, poza białkiem oraz energią ważna jest odpowiednia zawartość włókna. Włók-
no jest składnikiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Jego 
żródłemsą składniki paszy pochodzenia roślinnego, które nie są trawione przez enzymy przewodu 
pokarmowego zwierząt monogastrycznych.

MAGAZYN HODOWCY nr 1/2016

W przewodzie pokarmowym świń włókno rozkładane jest 
w dwunastnicy i jelicie ślepym przez bytujące tam bakterie.
Rozróżniamy dwa rodzaje włókna:

• włókno nie fermentujące (nie rozpuszczalne) - celuloza 
 i ligniny - poprawią motorykę przewodu pokarmowego.
• włókno fermentujące (rozpuszczalne) - takie jak:  
 hemiceluloza, pektyny, gumy, oligosacharydy - wpływa 
 korzystnie na rozwój flory bakteryjnej w przewodzie  
 pokarmowym.

Wysokie poziomy włókna występują w słomie około 400 
g/kg paszy oraz w sianie od 200 do 250 g/kg paszy. Do-

brym źródłem włókna oraz witamin są zielonki, które po-
siadają duże walory smakowe i są chętnie pobierane przez 
zwierzęta.

Zastosowanie pasz objętościowych w żywieniu loch jest 
ograniczone ze względu na automatyczny system zada-
wania, w systemie utrzymania na ruszcie podawanie pasz 
objętościowych nie jest zalecane.

W obecnych systemach utrzymania loch włókno możemy 
wprowadzić głównie w dawce pokarmowej.

Biorąc pod uwagę dostępność na rynku, łatwość przecho-
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wywania oraz zastosowania w paszy, do najczęściej stoso-
wanych surowców zawierających włókno należą: odpady z 
przemysłu młynarskiego, cukrowniczego, śruty poekstrak-
cyjne oraz niektóre zboża.

Zawartość włókna w zbożach wacha się na poziomie od 
2,3% do 12% s.m. Najwyższy poziom jest w owsie 11,9% w 
s.m., a zawartość składników rozpuszczalnych jest wyższa 
niż w pozostałych zbożach .Owies jest chętnie pobierany 
przez zwierzęta, odznacza się również wyższą zawartością 
witaminy E, udział owsa w paszy dla loch prośnych nie po-
winien przekraczać 20%, a dla karmiących 15% .

Kolejnym komponentem pasz dla loch są otręby pszenne, 
które działają mlekopędnie oraz posiadają właściwości die-
tetyczne. Udział otrąb pszennych do 20 % w mieszankach 
dla loch prośnych i do 15 % dla loch karmiących. Nie nale-
ży stosować w dużych ilościach otrąb ze względu na moż-
liwość występowania zwiększonej zawartości mykotoksyn, 
które niekorzystnie wpływają na zdrowotność zwierząt.

Warto wspomnieć o wysłodkach buraczanych, które są 
bogate w rozpuszczalne składniki włókna. W żywieniu, 
wysłodki ze względu na ich właściwości pęczniejące, za-
spokajają uczucie głodu co przekłada się na ograniczenie 
agresji w stadzie. Poprawiają perystaltykę jelit, przeciw-
działają zaparciom pojawiającym się w okresie około po-
rodowym co ogranicza powstawaniu zespołu MMA u loch 
karmiących. Udział w paszy dla loch prośnych do 10%, a 
karmiących do 5%.

Surowcem białkowym zawierającym włókno jest śruta 
słonecznikowa i śruta rzepakowa. Śruta słonecznikowa 
podobnie jak śruta rzepakowa jest produktem ubocznym 
powstającym podczas pozyskiwania oleju z nasion sło-
necznika lub rzepaku. Na rynku są dostępne róże rodzaje 
śrut słonecznikowych z różną zawartością białka od 40 do 
25%, i 13 do 20 % włókna. Udział w paszach dla loch nie 
powinien przekraczać 10%. Śruta rzepakowa natomiast za-
wiera 11,7% włókna, lecz stosowanie jej w żywieniu loch 
jest ograniczone do ilości 5% w paszach pełnoporcjowych.
Do surowców do produkcji pasz zawierających włókno 
należą łubiny, w których jego udział wynosi średnio około 
13%, lecz ze względu na wysoką zawartość substancji an-
ty-odżywczych nie zaleca się stosowania ich w żywieniu 
loch jako główne źródło białka oraz włókna.

Podczas ustalania poziomu włókna w dawce pokarmowej 
dla loch należy zastosować kilka surowców które je zawie-
rają, gdyż w ten sposób możemy dostarczyć odpowiedniej 
jego jakości, czyli włókno fermentujące i nie fermentujące.

Technolodzy firmy Wipasz SA opracowali produkt przezna-
czony dla loch o nazwie FIBROMIX, który w swoim składzie 

zawiera kilka surowców zawierających włókno o odpo-
wiednin składzie. W zależności od potrzeb udział w paszy 
dla loch od 10 do 30%.

Zaletą tego produktu jest:
- połączenie kilku surowców zawierających włókno  
 w jednym produkcie
- zapewnienie lochom odpowiedniej ilości i wartości 
 włókna w diecie co przekłada się na;
- zdrowotność, mleczność loch oraz brak negatywnych 
 zachowań
- zdrowe silne prosięta 
- wysokie wagi odsadzeniowe prosiąt

Lochy w porównaniu do pozostałych grup świń mają więk-
szą pojemność przewodu pokarmowego, dlatego odpo-
wiedni udział włókna w paszy odgrywa tak dużą rolę. Zbyt 
wysoki udział powoduje ograniczenie pobierania oraz 
słabsze wykorzystanie paszy co jest skutkiem szybszego 
przepływy treści pokarmowej w jelitach. 

Włókno reguluje pH w przewodzie pokarmowym, sprzy-
ja rozwojowi mikroflory bakteryjnej co przekłada się na 
poprawę strawności składników pokarmowych, wzrost 
odporności zwierząt oraz ogranicza rozwój bakterii pato-
gennych. Usuwa zalegające składniki pokarmowe w prze-
wodzie pokarmowym, wiąże i usuwa z przewodu pokar-
mowego substancje anty-odżywcze.

Lochy prośne w porównaniu do loch karmiących otrzymu-
ją o 60 % paszy mniej, z tego powodu należy pamiętać, aby 
pojemny przewód pokarmowy został prawidłowo wypeł-
niony. Zapewnienie poziomu włókna powyżej 6% w pasz-
ach dla loch prośnych powoduje uczucie sytości, wydłuża 
się czas pobierania paszy, lochy są spokojne co jest ważne 
przy grupowym systemie utrzymania. Odpowiedni udział 
w paszach dla loch prośnych ułatwia utrzymanie ich w pra-
widłowej kondycji, oraz wpływa na zwiększenie pobrania 
paszy w laktacji. 

Ze względu na laktację oraz zapewnienie potomstwu od-
powiedniej ilości i wysokiej jakości mleka, lochy karmiące 
w porównaniu do loch prośnych powinny otrzymywać pa-
szę o wyższej zawartości białka oraz energii a niższej włók-
na od 4 do 7%. 

Włókno w paszach dla loch karmiących korzystnie wpływa 
na mleczność lochy, co przekłada się na przyrosty prosiąt  
i ich wagi odsadzeniowe, przeciwdziała zaparciom poja-
wiającym się w okresie okołoporodowym. Stosując pra-
widłowe ilości włókna w żywieniu loch hodowca może 
osiągnąć wyniki produkcyjne na wysokim poziomie, co 
przełoży się na wzrost ekonomii produkcji.

Krzysztof Artymiak
Doradca ds. Żywienia Trzody Chlewnej

WIPASZ SA
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Nowe spojrzenie na żywienie prosiąt 
- optymalizacja kosztów żywienia

Ewa Gulbicka-Ilczuk − WIPASZ SA

Bardzo ważnym etapem w produkcji trzody chlewnej jest odchów prosiąt. Odpowiedni dobór paszy 
w tym okresie ma znaczący wpływ na optymalizację kosztów żywienia oraz wyników produkcyj-
nych. 
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U zwierząt w tym okresie należy zwrócić szczególną uwa-
gę na odpowiednie żywienie paszami bazującymi na su-
rowcach najwyższej jakości, jak i odpowiednim zbilanso-
waniu składników pokarmowych. W początkowym okresie 
życia prosiąt kształtuje się odporność organizmu, która ma 
duży wpływ na zdrowotność i tempo wzrostu w później-
szym okresie. 

W okresie odchowu mamy do czynienia z rozwijającym się 
układem pokarmowym, który należy odpowiednio przy-
gotować do przejścia z żywienia mlekiem matki do ży-
wienia paszą stałą. Dlatego tak ważny jest dobór i obróbka 
surowców, dzięki czemu możemy uzyskać komponenty o 
bardzo wysokiej strawności i przyswajalności najlepsze dla 
prosiąt.

Rozwój układu pokarmowego prosiąt
Jeżeli chcemy, aby układ trawienny prosiąt w wieku 4 tygo-
dni był odpowiednio przygotowany do wykorzystywania 
podawanej im suchej paszy, a ich przyrosty były na mak-
symalnym poziomie, musimy mieć na uwadze, że poziom 
dojrzałości ich układu trawiennego a co ważne, ilość i ro-
dzaj wydzielanych enzymów są jeszcze na etapie rozwoju. 
Czas pełnego ukształtowania przewodu pokarmowego u 
prosiąt wynosi ok 35-50 dni. W tym czasie organizm powi-
nien otrzymywać pokarm o najlepszej wartości odżywczej, 
strawności i przyswajalności. 

W pierwszych paszach dla prosiąt istotnym składnikiem 
jest stosowanie białka wysokiej jakości, dzięki czemu mo-
żemy zapobiec stanom zapalnym przewodu pokarmowe-

go i biegunkom. Najlepszym źródłem białka w paszy jest 
wysokiej jakości mączka rybna od sprawdzonych produ-
centów, mogących zapewnić powtarzalność produktu, 
która dodatkowo zwiększa smakowitość i pobranie paszy. 
Istotną rolę w żywieniu prosiąt mają również zboża ekstru-
dowane w paszy, które charakteryzują się wysoką strawno-
ścią oraz znakomitym wykorzystaniem, i co bardzo ważne 
wysoką higieną surowców. Poprzez swoja smakowitość 
stymulują również większe pobranie paszy. Dodatkowym 
atutem ekstruzji jest dezaktywacja składników antyodżyw-
czych (inhibitor trypsyny, ureaza itp.) co bardzo korzystnie 
wpływa na wykorzystanie paszy. Dzięki ekstruzji uzyskuje-
my uszlachetniony surowiec o wysokiej strawności i przy-
swajalności składników pokarmowych. Ekstruzja zmienia 
strukturę glutenu i skrobi, nie zmienia natomiast struktury 
fizycznej zboża. Ponieważ układ pokarmowy nie wyko-
rzystuje skrobi surowej, staje się ona balastem w jelitach i 
idealną pożywką dla bakterii. Proces ekstruzji pozwala uzy-
skać jej najbardziej strawną formę, rozpada się w jelitach 
na glukozę, cukier prosty, który zostaje wchłonięty do krwi. 
Zboża ekstrudowane nie obciążają przewodu pokarmo-
wego i mają działanie prewencyjne w kierunku przeciw-
działaniu biegunkom. 

Ciekawą właściwością stosowania ekstrudowanych kom-
ponentów jest fakt, że ze względu na lepsze wykorzysta-
nie paszy możemy obniżyć nieco poziom białka ogólne-
go mieszanki bez konsekwencji zmniejszenia przyrostów 
masy ciała.

Istotne jest również stosowanie produktów mlecznych 
takich jak serwatka pełna 13-15% b.o. która jest cennym 
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Komponenty Udział

Pszenica 25

Jęczmień 25

Witamix K50 Prestarter 50

Parametry
Białko (%) Lizyna (g/kg) Energia (kcal/kg)

19,41 16,41 2560

Tab.1 Przykładowa receptura (Witamix K50 Prestarter)

źródłem aminokwasów oraz laktozy. Skład aminokwasowy 
białka serwatkowego jest zbliżony do białek mięśni. Lakto-
za natomiast jest doskonałym źródłem energii obniża rów-
nież pH w układzie pokarmowym, zwiększa ilość korzyst-
nych bakterii, jednocześnie zmniejszając poziom bakterii z 
grupy coli. 

Niedojrzałość układu pokarmowego jest głównie związa-
na z rozwojem kosmków jelitowych. Ich słaby rozwój wpły-
wa znacząco na zdolność przyswajania składników pokar-
mowych z paszy. Pasze dla prosiąt powinny więc zawierać 
składniki które wpłyną na wzrost kosmków jelitowych oraz 
ich rozwój. A to z pewnością zapewni nam obecność w 
paszy maślanów. Obniżają one pH paszy sprzyjając wzro-
stowi korzystnej mikroflory w przewodzie pokarmowym 
oraz jednocześnie poprawiają zdrowotność prosiąt, a także 
wykorzystanie przez nie paszy.

Ważne jest również zastosowanie kompleksu aminokwa-
sowego, w skład którego poza lizyną, powinna znaleźć się 
odpowiednio zbilansowana metionina, treonina i trypto-
fan, które biorą udział w budowie mięśni jak również są 
źródłem energii zwłaszcza podczas silnego stresu. 

Pierwsza pasza
Wraz ze wzrostem ilości urodzonych prosiąt najczęściej do-
chodzi do spadku średniej wagi urodzeniowej. Sposobem 
na wyrównanie miotu jest wczesne dokarmianie paszami 
typu prestarter przy lochach, ale problemem jest znikoma 
ilość pobranej paszy. Często też lochy nie mogą zaspokoić 
potrzeb żywieniowych tak dużego miotu, dlatego należy 
zadbać o odpowiednie przygotowanie loch do laktacji 
oraz rozkarmienie ich w trakcie.

Idealnym rozwiązaniem jest pasza płynna Wigor Milk po-
dawana od 3 dnia życia. Płynna pasza dla prosiąt oparta jest 
na wysokiej jakości produktach mlecznych uzupełnionych 
w aminokwasy, witaminy, mikroelementy i zakwaszacze. 
Ze względu na postać oraz smakowitość jest chętnie po-
bierana już od pierwszych dni życia, co w przypadku pre-
starterów tradycyjnych jest praktycznie niemożliwe, poza 
tym nie obciąża przewodu pokarmowego, tak jak pasze 
stałe. Wigor Milk dostarcza prosiętom energii, głównie tym 
najsłabszym aby poprawić ich witalność oraz pobudzić je 
do pobierania większej ilości mleka od lochy. Zawiera po-
nad 20% zemulgowanego tłuszczu, co stanowi ogromny 
zastrzyk energii nawet w niewielkiej porcji jaką prosięta są 
w stanie pobrać w pierwszych dniach życia.

Wielkość przyrostów masy ciała prosiąt po odsadzeniu za-
leży od tego jaką masę osiągną w dniu odsadzenia. Cięższe 
prosięta w dniu odsadzenia cechują się lepszą strawnością 
i wykorzystywaniem pasz z duża ilością zbóż i śrut poeks-
trakcyjnych niż prosięta drobne. 

Należy pamiętać, że prestartery mają bezpośredni wpływ 
na prawidłowy rozwój układu pokarmowego, co przekłada 
się na zwiększenie dobowych przyrostów oraz skrócenie 
długość tuczu dzięki czemu w efekcie końcowym można 
uzyskać lepszy wynik ekonomiczny.

Produktem szczególnie bogatym w ekstrudowane surow-
ce jest nasza NOWOŚĆ!! koncentrat Witamix K50 Prestarter 
dla prosiąt do 15 kg masy ciała.

Parametry Witamix K50 Prestarter, odpowiedni dobór i ob-
róbka surowców, pozwoliły stworzyć koncentrat o bardzo 
wysokiej strawności i przyswajalności, dzięki czemu łatwiej 
rozwija się przewód pokarmowy, co zapewnia wysokie 
przyrosty dobowe i niskie zużycie paszy w tuczu.

Zawiera on wysoki poziom ekstrudowanych zbóż, soi oraz 
siemienia lnianego. Nie brakuje w nim również najwyższej 
jakości mączki rybnej oraz maślanów - sodu i wapnia. Pasza 
wyprodukowana na bazie Witamix K50 Prestarter zawiera 
w pełni zbilansowany zestaw aminokwasów i witamin oraz 
kompleks enzymatyczny aby zapewnić prawidłowy rozwój 
młodych zwierząt. Dodając w gospodarstwie tylko zboża, 
uzyskujemy wysokiej jakości pasze odsadzeniową, pod-
czas sporządzania której nie trzeba dodawać zakwaszacza 
ani tlenku cynku, co znacznie upraszcza sporządzenie go-
towej paszy.
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Podsumowanie
Podczas analizy różnych pasz typu prestarter i starter nie 
ograniczajmy się tylko do parametrów analitycznych mie-
szanki ale zwróćmy również uwagę na komponenty z któ-
rych są przygotowane. Powie nam to bardzo dużo o straw-
ności i przyswajalności tej paszy. Niewątpliwie najbardziej 
strawne są prestartery których komponenty zostały pod-
dane wcześniejszej obróbce, ekstruzji czy też gotowaniu. 
Mieszanki te są nieco droższe, ale dzięki zawartych w nich 
składnikach bardziej efektywne. 

W sytuacji kiedy prestartery i startery przygotowujemy 
sami, warto zwrócić również uwagę na łatwość przygoto-
wania pasz. Mniejsza ilość komponentów użytych w go-
spodarstwie, to oszczędność czasu, miejsca, pieniędzy oraz 
pewność, że dostarczamy w paszy prosiętom wszystkich 
niezbędnych dla ich rozwoju składników, tak ważnych w 
pierwszym okresie tuczu.

Ewa Gulbicka-Ilczuk
Produkt Menadżer
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Znaczenie jakości ściółki  
w produkcji drobiarskiej
Ściółka wpływa na kształtowanie się fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników mikrokli-
matu w brojlerniach. Materiał ściółkowy powinien mieć odpowiednią elastyczność, chłonność i wil-
gotność, a także zdolność do szybkiej utraty nadmiaru wilgoci (Mazanowsk,i 2011).
Dawid Strzyżewski − WIPASZ SA
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Ściółka w produkcji drobiarskiej

Materiał ściółkowy zastosowany w kurniku powinien speł-
niać kilka podstawowych kryteriów:

• Powinien być suchy i czysty, 
• pozbawiony kurzu, 
• pozbawiony zanieczyszczeń mechanicznych  
 i mikrobiologicznych,
• mieć dobre właściwości higroskopijne,
• charakteryzować się dobrą puszystością co pozwala  
 odgraniczać podrażnienia i okaleczenia łap ptaków.

Ważnym parametrem ściółki zwłaszcza w pierwszych 
dniach życia brojlerów jest jej optymalna temperatura. W 
dniu wprowadzenia piskląt powinna wynosić 30°C. Gru-
bość ściółki jest uzależniona od wyboru materiału w mo-
mencie zasiedlenia kurnika i powinna wynosić od 1,5 cm 
do 8 cm. Utrzymanie właściwego stanu ściółki ma bardzo 
duże znaczenie na przebieg odchowu brojlerów oraz na 
końcowy wynik produkcyjny. Zła jakość ściółki ogranicza 
możliwość pełnego wykorzystania potencjału genetycz-
nego brojlerów. W miarę możliwości należy utrzymywać 
kwaśne ph ściółki, ogranicza się w ten sposób emisję 
szkodliwych gazów oraz poprawia jakość ściółki i tym sa-
mych warunki bytowania brojlerów (Mazanowski, 2011).

W Polsce średnia wilgotność ściółki w okresie zimowym 
nie powinna być większa niż 36 %, a w okresie letnim 18 
%. Wilgotna ściółka może przyczyniać się do powstawania 
pęcherzy piersiowych oraz uszkodzeń kończyn i powodo-
wać wżery nóg.

Na jakość ściółki wpływ ma wiele czynników takich jak:

• sposób ścielenia (grubość materiału),
• temperatura w kurniku,
• obada ptaków,
• jakość paszy.

Czynniki mogące wpłynąć na pogorszenie jakości ściółki:

• Nie właściwie działający system wentylacji, może 
 powodować zwiększeni poziomu dwutlenku węgla  
 i amoniaku lub przeziębienie brojlerów.
• Uszkodzone lub źle działające ogrzewanie kurnika.
• System pojenia, zbyt duże ciśnienie w liniach pojenia 
 będzie powodowało kapanie wody z nypli na ściółkę. 
 Linie pojenia powinny być ustawione na właściwej 
 wysokości odpowiedniej do wielkości brojlerów, 
 zapobiegania to rozchlapywaniu wody. 

W niekorzystnych warunkach mikroklimatycznych pogar-
sza się status zdrowotny stada a osłabione ptaki są dużo 
bardziej podatne na choroby. Czynnikami chorobowymi 
mogącymi mieć negatywny wpływ na jakość ściółki są: re-
owirusy, kokcydioza, E. coli, bakterie z grupy Clostridium i 
Camphylobacter. 

Po 14 dniu odchowu brojlera, emisja ciepła ze ściółki zwięk-
sza się. Obowiązuje zasada, że temperatura ściółki ma być 
zbliżona do wymaganej przez brojlery temperatury powie-
trza (Mazanowski, 2011). W celu utrzymania dobrej jakości 
ściółki należy wykonać zabiegi pielęgnacyjne. Można to 
zrobić na kilka sposobów:
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• dościelaniu suchego materiału w miejscach 
 zawilgoconych,
• stosowanie preparatów osuszających w przypadku 
 których oferta produktowa systematycznie się zwiększa,
• w miarę możliwości zastosować cienką warstwę nowego 
 materiału ściółkowego.

W Polsce na materiał ściółkowy najczęściej wybierana jest 
słoma zbóż ozimych. Wybierając słomę jako materiał ściół-
kowy należy pamiętać, że długość słomy ma duży wpływ 
na jej właściwości chłonne. Im krócej pocięta słoma tym 
lepszym staje się materiałem ściółkowym i wpływa na po-
prawę mikroklimatu w kurniku. 

Innymi popularnymi materiałami ściółkowymi stosowany-
mi są: wióry drzewne, granulaty ze słomy oraz torf. Poniżej 
przedstawiam krótką charakterystykę materiałów.

• Wióry drzewne – które stosuje się jako ściółkę powinny 
być specjalnie do tego celu spreparowane. Przygotowanie 
ich polega na ich odsianiu, odpyleniu oraz poddaniu pro-
cesowi suszenia w wysokiej temperaturze. Po poddaniu 
wiórów obróbce termicznej stają się one wolne od pleśni i 
grzybów. Ściółka z wiórów jest bardzo suchym produktem 
(około 10% wilgotności) dzięki temu posiada dużą chłon-
ność.

W kurnikach pościelonych wiórami jest zazwyczaj sucho  
i czysto, również redukowany jest zapach amoniaku ponie-
waż wióry bardzo dobrze go neutralizują, nie wymagają 
częstych dościeleń.

Wióry drzewne z niepewnych źródeł mogą być zanieczysz-
czone przez różnego rodzaju środki chemiczne, dlatego 
zaleca się stosowanie odpowiednio przygotowanych śció-
łek od renomowanych producentów, obecnie na rynku są 
dostępne wióry od kilku producentów.

Wióry jako nawóz mogą być stosowane dopiero po prze-
kompostowaniu, zastosowane bezpośrednio mogą za-
kwaszać glebę.

Wchłanianie wody w kg przez (100kg) wiórów drzewnych 
wynosi – 145 kg

• Słoma – jest najbardziej dostępnym oraz najpopular-
niejszym materiałem ściółkowym, szczególnie słoma psze-
niczna i żytnia krótko cięta dobrze nadaje się na ściółkę. 
Przy stosowaniu słomy należy pamiętać, że może ona być 
zanieczyszczona mikotoksynami, chwastami czy agroche-
mikaliami. Słoma nie jest zjadana przez ptaki oraz posiada 
dobre właściwości izolacyjne.

Zbyt długa słoma jest mniej chłonna od pociętej co prze-

kłada się na różnice w jakości ściółki przy zastosowaniu 
tego samego rodzaju słomy ale o różnej długości. 

Słoma stanowi dobry nawóz bez konieczności poddawa-
nia jej jakimkolwiek zabiegom. 

Wchłanianie wody w kg przez 100kg
• słomy żytniej wynosi – 265 kg
• słomy pszennej wynosi – 257 kg

• Torf – jako materiał ściółkowy charakteryzuje się dużą 
zdolnością wchłaniania wody, co czyni go atrakcyjną al-
ternatywą przy wyborze ściółki jednak zawiera duże ilości 
ciemnego pyłu, co zwiększa zapylenie w kurniku.

Wilgotny torf bardzo łatwo zbija się w twardą masę, co 
powoduję pogorszenie warunków bytowania ptaków w 
obiekcie. Aby przeciwdziałać zbijaniu się torfu należy wzru-
szyć zawilgocone miejsca w kurniku.

Wchłanianie wody w kg przez 100 kg torfu wynosi – 404 kg

• Pellet ze słomy – w procesie produkcyjnym poddany 
jest wysokiej temperaturze dzięki czemu eliminowana jest 
większość chorób fungicydowych oraz bakterii. Pellet w 
procesie produkcji uzyskuje większą chłonność niż pocięta 
słoma co pozwala ograniczyć ilość amoniaku oraz nieprzy-
jemnego zapachu w obiekcie. 

Wchłanianie wody w kg przez 100kg granulatu ze słomy 
wynosi według producentów do 370 kg.

Przy wyborze materiału ściółkowego ważną role odgry-
wa cena. Jednak wybierając rodzaj ściółki należy brać pod 
uwagę korzyści jakie możemy uzyskać na różnych podło-
żach. Z pewnością przy dużej wilgotności ściółka z torfu 
czy wiór drzewnych okaże się lepsza od słomy. W celu 
optymalizacji kosztów można mieszać ze sobą różne ma-
teriały ściółkowe.

Podsumowując dobry stan ściółki w trakcie chowu przy-
czynia się do lepszej zdrowotności stada (ograniczenia 
kosztów leczenia). Pozwala uzyskać lepsze parametry pro-
dukcyjne takie jak większa końcowa masa ciała brojlerów 
oraz obniżenie współczynnika FCR. W efekcie pozwoli uzy-
skać lepszy wynik finansowy chowu. Przy obecnej rentow-
ność, gdy znaczenie ma każdy gorsz właściwie dobrana 
ściółka stanowi newralgiczny element w „dobrej produkcji 
drobiarskiej”.

Dawid Strzyżewski
Dział Drób
WIPASZ SA
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Nie tak odległa Ameryka

Stany Zjednoczone niezmiennie zajmują pierwsze miejsce na podium wśród światowych producen-
tów drobiu. Szeroko rozwinięta mechanizacja oraz intensyfikacja rolnictwa przyniosły wymierny 
skutek w postaci udziału niemalże w jednej czwartej globalnej produkcji mięsa drobiowego. WASDE 
szacuje, że w roku 2016 Stany Zjednoczone wyprodukują ponad 18,6 mln ton kurcząt brojlerów, o 
około 3,5 tysięcy ton więcej niż w roku ubiegłym. Z kolei odwrotną prognozę USDA przewiduje dla 
produkcji indyków w USA. W 2015 roku wyniosła ona 2,73 mln ton. Rok 2016 ma przynieść spadek 
produkcji do 2,69 mln ton. Dla porównania łączna produkcja drobiu w krajach UE w 2015 roku upla-
sowała się na poziomie zbliżonym do 14,4 mln ton (z czego 2,9 mln ton przypada Polsce). Szacunki 
dotyczące produkcji jaj w USA na 2016 rok oscylują na granicy 98 mld sztuk. Tak duży sektor rynku 
stwarza wiele możliwości rozwoju, skupia również wielu specjalistów z tej dziedziny. O zdanie na 
ten temat zapytałam prof. UWM, dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, który w lipcu 2015 roku uczestni-
czył w dorocznym sympozjum Amerykańskiego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PSA - Poultry 
Science Association w Louisville w Kentucky).
Natalia Zaradkiewicz − WIPASZ SA

Specjaliści z całego świata ponownie spotkali się, aby wymie-
nić zdobytą wiedzę oraz omówić postęp w dziedzinie drobiar-
stwa. Mimo, iż było to już 104 sympozjum PSA, nie zabrakło 
tematów do rozmów. Jakie aspekty poruszano? Czy mógłby 
Pan wymienić myśl przewodnią 3-dniowego zjazdu?

Nie było jednej wiodącej myśli przewodniej. Obrady odby-
wały się w trzech dużych sekcjach: bezpieczeństwo żyw-
ności i zdrowie, jakość środowiska oraz dobrostan drobiu. 

Ile osób uczestniczyło w spotkaniu?

To są duże sympozja, liczba uczestników tym razem prze-
kroczyła 1000 osób. Podczas ceremonii otwarcia Todd J. 
Applegate, prezydent PSA, przyznał, że liczba doniesień 
naukowych na to sympozjum była najwyższa w ciągu 
ostatnich 10 lat. Około 60% uczestników pochodziła z USA, 
a pozostałe 40% stanowili goście z innych krajów. 

Czy coś interesującego przykuło Pańską uwagę, co warto by-
łoby wprowadzić w krajach Unii Europejskiej?

Tematyka sympozjum była bardzo ciekawa, podobnie jest 
zresztą na sympozjach europejskich. Nie uważam, że po-

winniśmy się od Amerykanów czegoś uczyć, czy wprowa-
dzać jakieś rozwiązania, które tam są powszechnie stoso-
wane. Podstawy produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej 
są dobrze uregulowane. U nas nie można stosować anty-
biotykowych stymulatorów wzrostu, liczba dozwolonych 
kokcydiostatyków została zredukowana, a zasady utrzyma-
nia dobrostanu dobrze opisane. Jedynym ważnym proble-
mem Unii Europejskiej jest zakaz stosowania mączek zwie-
rzęcych, bardzo wartościowych komponentów mieszanek 
paszowych, który powinien być cofnięty. Poza tym w UE 
istnieje mnóstwo nowych ferm, będących na bardzo wy-
sokim poziomie. Dotyczy to szczególnie Polski.

Faktycznie reprezentujemy bardzo wysoki poziom. Dlate-
go gorącym tematem ostatnimi czasy stały się negocjacje 
pomiędzy krajami Unii Europejskiej a USA w sprawie Tran-
satlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwesty-
cji (TTIP). Były minister rolnictwa prognozował, że już w 
2015 roku polski drób oraz wyroby drobiowe miały trafić 
do Stanów Zjednoczonych. Jednakże wiązałoby się to rów-
nież z importem amerykańskich produktów do naszego 
kraju. O ile dobrze znany jest nam rynek drobiu w Unii Eu-
ropejskiej, o tyle kontrowersje budzą kwestie, dotyczące tej 
gałęzi rolnictwa w Ameryce. Masowy tucz ptaków niesie 
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ze sobą konieczność zapewnienia zwierzętom odpowied-
nich warunków chowu. Czy w Stanach Zjednoczonych 
przykładają równie dużą uwagę do dobrostanu zwierząt?

Zaczynają… To oni obserwują Europę i trochę uczą się od 
nas. Ciekawie było posłuchać jednego z referentów, który 
mówił o zbliżającej się poantybiotykowej erze w produkcji 
drobiarskiej. Mówił o stosowaniu enzymów paszowych, 
probiotyków i prebiotyków. Przeżywałem swoiste deja vu.

W takim razie to jak to obecnie wygląda w przypadku najbar-
dziej rozwijającej się gałęzi produkcji drobiarskiej, czyli pro-
dukcji kurcząt brojlerów? 

My dbamy o obsadę, redukujemy ją do odpowiedniej, do-
zwolonej wielkości. Wszystko byłoby w porządku, gdyby-
śmy żyli tylko w Unii i gdyby granice były szczelne. Absur-
dem jest, że przy takim funkcjonowaniu i takim ustawieniu 
zasad żywienia, nie ma żadnych problemów, żeby mięso 
drobiowe wyprodukowane gdzie indziej, przy użyciu anty-
biotykowych stymulatorów wzrostu, żywionych mączkami 
zwierzęcymi i paszami GMO, można zaimportować? Jak w 
takiej sytuacji Unia ma konkurować? Jeżeli obie Ameryki 
nie mają tak rygorystycznych obostrzeń odnośnie obsady, 
czy związanego z tym dobrostanu zwierząt. Zasady do-
tyczące tuczu brojlera i odpowiedniej liczby kilogramów 
żywca na metr kwadratowy (33 kg, 39 czy nawet 42 kg/
m²), stworzone dla krajów Wspólnoty przez UE mocno nas 
ograniczają. Z pewnością jest to dobry kierunek, żeby tę 
obsadę zmniejszyć ze względu na lepsze warunki do życia 
dla odchowywanych ptaków. Ale jeżeli coś takiego sobie 
stwarzamy, to nie możemy zapominać, że nie żyjemy w 
enklawie ekonomicznej. Jeżeli można sprowadzić cokol-
wiek z zagranicy w przypadku, gdy jest to produkowane 
zupełnie niezgodnie z zasadami Unii Europejskiej, to jak 
mamy temu sprostać jako producenci drobiu, jak mamy 
konkurować?

Otóż to. USDA podaje, iż produkcja ptaków odbywa się w tra-
dycyjny sposób, bez inżynierii genetycznej lub modyfikacji w 
przemyśle drobiarskim. Jednak kwestia produktów GMO w 
Stanach Zjednoczonych wyraźnie wzbudza sprzeciw wśród 
mieszkańców UE. Skoro zwierzęta wyprodukowane za oce-
anem nie są wynikiem badań laboratoryjnych, to jak to wła-
ściwie wygląda z modyfikacjami organizmów? Czy naprawdę 
należy ich się aż tak bardzo bać? 

Pytanie to wprowadza pewien „zamęt”, ale porusza bardzo 
ciekawy i drażliwy temat. Przy okazji warto to wyjaśnić. W 
produkcji drobiarskiej obserwujemy stały postęp. Dotyczy 
on przede wszystkim postępu hodowlanego, prac gene-
tycznych, polegających na doskonaleniu mieszańców to-
warowych np. kurcząt brojlerów. Mieszanki paszowe dla 
drobiu produkuje się także w oparciu o komponenty GMO, 

np. poekstrakcyjną śrutę sojową (tylko 10% światowej pro-
dukcji nasion soi, to uprawy bez GMO). I takie są fakty. Nie 
byłoby problemu, gdyby informacja odnośnie GMO była 
rzetelna i w sposób „strawny” docierała do konsumentów. 
Ale tak nie jest. Faktycznie, „organizmy genetycznie mody-
fikowane” - to nie brzmi dobrze dla laika i bez obiektywnej 
informacji wszyscy się boją i straszą nawzajem. Nie chcemy 
GMO w paszach? OK, cofnijmy zakaz stosowania mączek 
zwierzęcych w żywieniu drobiu (trzody chlewnej też). To 
jakiś kierunek. Dodatkowo produkujmy krajowe rośliny 
białkowe, np. rośliny strączkowe. Nie wyeliminujemy w ten 
sposób poekstrakcyjnej śruty sojowej z mieszanek paszo-
wych, ale częściowo ją zastąpimy i wzbogacimy mieszanki, 
np. w argininę. Wychodzą temu naprzeciw projekty unijne 
i krajowe, wspierające uprawę i użycie nasion roślin strącz-
kowych w produkcji drobiu. Jako Katedra Drobiarstwa 
UWM uczestniczymy od wielu lat w takich projektach. Do-
brym przykładem może być konsorcjum polsko-niemiec-
kie, które właśnie zakończyło projekt pod skróconym tytu-
łem „ProLegu”.

Kolejną sporną kwestią są antybiotyki oraz inne substancje 
„ułatwiające” produkcję drobiu. Z danych USDA wynika, że 
aby otrzymywać zdrowe i bezpieczne do spożycia mięso 
kurcząt i indyków, zezwala się na stosowanie antybioty-
ków w trakcie odchowu ptaków. Nielegalne jest podawa-
nie hormonów oraz sterydów. Przepisy te reguluje FDA 
(Food & Drug Administration - Agencja Żywności i Leków), 
w ograniczonych dawkach i ograniczonym okresie poda-
wania. W praktyce antybiotyki w USA służą do pobudzania 
wzrostu u ptaków, jednakże z początkiem 2017 roku, kiedy 
wejdą w życie nowe przepisy weterynaryjne, ma to ulec 
zmianie. Profilaktyczne podawane środki mają zastąpić 
leki podawane wyłącznie podczas stanu chorobowego u 
zwierząt. Słyszy się także o próbach całkowitego wyelimi-
nowania antybiotyków z produkcji ptaków. Czy świadczy 
to o coraz lepszym dostosowaniu się amerykańskiego 
typu chowu do wymogów krajów unijnych?

Amerykanie mają świadomość, że zmiany wprowadzone 
przed laty w Unii Europejskiej powoli zaczynają ich doty-
czyć. Dziwne jest jednak mówienie o zakazie stosowania 
w produkcji mięsa drobiowego hormonów oraz sterydów. 
Już samo mówienie o tym to jakiś absurd. Nic dziwnego, 
że moja koleżanka (notabene z tytułem profesora) spyta-
ła mnie kiedyś, czy stosujemy w swoich doświadczeniach 
na drobiu tego rodzaju preparaty. To co w takim razie ma 
myśleć tzw. zwykły zjadacz chleba? Prawdopodobnie in-
formacja na ten temat w naszych mediach jest co najmniej 
na poziomie niewystarczającym.

Niecałe 19% - ok 3,5 mln ton całkowitej krajowej produk-
cji drobiu w USA przypada na eksport, informuje FAMMU/
FAPA. Przeważająca część mięsa drobiowego zostaje wpro-
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wadzona do obrotu na rynek wewnętrzny. Amerykanie 
zjadają więcej mięsa brojlerów kurzych niż ktokolwiek inny 
na świecie - ponad 40 kg rocznie na jednego mieszkańca.
 
Taka tendencja obserwowana jest wszędzie, zarówno w 
Europie, jak i w obu Amerykach. Produkcja brojlerów ku-
rzych jest najtańsza i nic z tym nie zrobimy. Spożycie mięsa 
brojlerów nadal będzie rosło i skutkowało obniżeniem spo-
życia mięsa, pochodzącego od dużych ssaków, ale też od 
innych gatunków drobiu.

A jak Pan skomentuje pięciokrotnie mniejsze spożycie mię-
sa indyczego w porównaniu z mięsem brojlerów w Stanach 
Zjednoczonych? Z danych USDA wynika, że Amerykanie zja-
dają go niecałe 8 kg rocznie.

Amerykanie są pod tym względem bardzo specyficzni. 
Spożywają mięso indycze przez cały rok, ale zdecydowa-
nie największe jego ilości w okresie Święta Dziękczynienia 
oraz Świąt Bożego Narodzenia. Wtedy kupują całe tuszki 
do pieczenia, tuszki różnej wielkości - każdy według po-
trzeb. Zupełnie inaczej niż my w Europie (z wyjątkiem Wlk. 
Brytanii), którzy kupujemy mięso indycze, ale głównie z tu-
szek dzielonych.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę rynek jaj w Ameryce, w 2015 
roku w na terenie Stanów Zjednoczonych utrzymywano 
275 milionów sztuk kur niosek. Producenci nastawieni są 
na dostarczanie towaru wyłącznie do dużych podmiotów 
gospodarczych, a sprzedaż wolnorynkowa praktycznie tu 
nie istnieje. Opłacalność produkcji nioski towarowej rozpo-
czyna się przy liczbie 500 000 tysięcy sztuk. Stany Zjedno-
czone są głównym dostawcą jaj do Argentyny, która z kolei 
jest największym producentem masy jajecznej na świecie. 
USA ostatnimi czasy dość mocno nastawione są na bada-
nia dotyczące parafarmaceutyków. Jest to głównie związa-
ne z pozyskiwanie lizozymu z jaj, który służy do stabilizacji 
trwałości mięsa drobiowego. Czy coś jest Panu wiadomo 
na ten temat?

Duży kraj - duża produkcja. 

W istocie powierzchnia Stanów Zjednoczonych przewyż-
sza 2,3 krotnie całkowitą powierzchnię wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Największe zagęszczenie 
ferm drobiu występuje na wschodnim wybrzeżu USA. Do-
skonale widać to na mapie przedstawiającej lokalizację 
największych skupisk obiektów inwentarskich, kiedy pro-
dukcja drobiu w USA była o 11% niższa od obecnej. 

Jaja trzeba jakoś zagospodarować, stąd różne kierunki 
przerobu, produkcji różnych specyfików. Lizozym? Tak, to 
znana sprawa. Jedna z moich dyplomantek pisała pracę 
na temat lizozymu. Przy dużej produkcji (także jaj) istnieją 

duże możliwości. To dobry kierunek wykorzystania pro-
duktów pochodzenia drobiowego w utrwalaniu innych 
produktów pochodzenia drobiowego.

Być może znajdzie to już niedługo swoje odzwierciedle-
nie w masowej produkcji mięsa drobiowego. Analitycy 
banku BGŻ na podstawie Agra Europe podkreślają, iż od 
17 lat Stanom Zjednoczonym nie udało się dorównać 
wysokim standardom sanitarnym UE. Ciągle stosowana 
woda chlorowana (chlorinated water) oraz inne produkty 
antybakteryjne dozwolone do użytku w USA to tylko część 
powodów, dla których strefa wolnego handlu pomiędzy 
obszarami znajdującymi się po przeciwnych stronach oce-
anu Atlantyckiego nie weszła jeszcze w życie. 

Dziękuję za rozmowę.

Natalia Zaradkiewicz
Dział Drób 
WIPASZ SA

Źródła:
USDA i FAO,
Eurostat i WSDA,
http://www.kipdip.org.pl/article/id/866
http://www.nationalchickencouncil.org
http://www.usitc.gov/publications/332/poultry1.pdf
Fammu/Fapa
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Przepisy kulinarne 
- w roli głównej Nasz Kurczak Pieczony kurczak z nadzieniem ze święconki

Przepis dla 4 osób
Czas przygotowania: 130 minut

Składniki:

 1 tuszka z kurczaka Nasz Kurczak (ok. 1,5 kg)
 1 torebka kaszy gryczanej niepalonej (100 g)
 2 jajka na twardo
 100 g kiełbasy zwyczajnej
 100 g białej kiełbasy
 1 cebula
 1 jajko
 100 g masła
 500 g małych ziemniaków
 1 ½ łyżeczki gruboziarnistej soli
 ½ łyżeczki pieprzu kolorowego w nasionkach
 ½ łyżeczki kurkumy
 1 łyżeczka słodkiej papryki
 ½ łyżeczki ostrej papryki
 ½ łyżeczki papryki pieczonej
 4 łyżki oliwy
 sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Wszystkie przyprawy utrzeć na drobno w moździerzu, 
a następnie wymieszać z dwoma łyżkami oliwy. Umyć 
kurczaka, osuszyć, a następnie natrzeć wewnątrz i na 
zewnątrz mieszanką przypraw rozmieszanych z oliwą  
i zostawić go na 30 minut. Gotować kaszę w osolonej wo-
dzie przez 15-20 minut, a następnie odcedzić i ostudzić. 
Ugotować na twardo jajka w osolonej wodzie, ostudzić, 
a następnie obrać i drobno posiekać. Obrać cebulę i po-
kroić w kostkę. Kiełbasę ze święconki pokroić w kostkę. 
Rozgrzać dwie łyżki oliwy i zeszklić cebulę, a następnie 
dodać kiełbasę i smażyć dalsze 3-5 minut. Usunąć z bia-
łej kiełbasy osłonkę i pokroić w kostkę. Wymieszać kaszę 
z przesmażoną cebulą i kiełbasą, posiekanym jajkiem na 
twardo, białą kiełbasą, a następnie doprawić solą oraz 
pieprzem, wbić surowe jajko i wymieszać. Nałożyć farsz 
do kurczaka i związać mu nogi. Posmarować brytfankę 
odrobiną masła, ułożyć w niej nadziewanego kurczaka, 
posmarować wiórkami reszty masła i wstawić kurczaka 
do piekarnika nagrzanego do 180 st. C. Piec przez 90 mi-
nut podlewając go wytworzonym sosem co 15 minut. 
Ziemniaki oczyścić (umyć dokładnie skórkę) i gotować 
na półtwardo w osolonej wodzie przez około 7-10 mi-
nut. Dodać do brytfanki na 30-25 minut przed końcem 
pieczenia kurczaka. Podawać kurczaka podzielonego na 
porcje wraz z farszem i upieczonymi ziemniakami.
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Przepis dla 4 osób
Czas przygotowania: 90 minut

Składniki:

 3 filety z piersi kurczaka Nasz Kurczak

Sos pomarańczowy:

 100 ml bulionu z kurczaka
 100 ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy
 1 łyżka startej skórki z pomarańczy
 3 łyżki octu białego winnego lub jabłkowego
 20 ml sosu sojowego
 1/4 szklanki brązowego cukru
 2 ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę
 1/2 łyżeczki pieprzu
 1 łyżeczka startego korzenia imbiru
 2 łyżki mąki kukurydzianej
 1 łyżka zimnej wody

Sos pomarańczowy:

 1 opakowanie suszonej żurawiny
 1 szklanka kaszy jaglanej
 1 mały twaróg półtłusty

Sposób przygotowania:

Połączyć wszystkie składniki sosu (oprócz mąki kukury-
dzianej i zimnej wody). Wymieszać do rozpuszczenia cu-
kru. Odlać około 1/2 szklanki i zalać tą miksturą piersi kur-
czaka. Zostawić piersi w lodówce na około 30 min. Resztę 
mikstury zagotować. W oddzielnej miseczce wymieszać 
mąkę kukurydzianą z zimną wodą i dodać do gotującej 
się mikstury. Odstawić gotowy sos. Ugotować kaszę jagla-
ną zgodnie z instrukcją (2 części wody, 1 część kaszy, go-
tować około 20 min. do miękkości, przelać zimną wodą, 
by ziarenka się nie sklejały). Odstawić do przestygnięcia. 
Wymieszać twaróg półtłusty z ugotowaną kaszą jaglaną 
pół na pół, dodać suszoną żurawinę. Naciąć kieszonki w 
każdej piersi i nadziać twarożkiem z kaszą i żurawiną. Na-
dzienie nie powinno wystawać poza kieszonkę. Nagrzać 
patelnię. Położyć piersi kurczaka i smażyć z obu stron na 
średnim ogniu łącznie około 15 min.

Pierś z kurczaka z kaszą jaglaną, twarogiem  

i żurawiną z sosem pomarańczowym

MAGAZYN HODOWCY nr 1/2016

Więcej sprawdzonych przepisów na stronie www.naszkurczak.pl  
oraz na blogu www.przepisnakurczaka.com.pl
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Wstrzymanie obrotu ziemią rolną  
- nowe zasady regulujące obrót ziemią rolną 
(Stan prawny na 19 lutego 2016 r.)
Drodzy Czytelnicy,
bieżący numer Magazynu Hodowcy, poświęcony został planowanym ograniczeniom obrotowi zie-
mią rolną. Z uwagi na to, że ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego trzeba mieć na uwadze,  
że treść niniejszego artykułu może częściowo lub w całości ulec dezaktualizacji. 

Piotr Włodawiec
radca prawny
WIPASZ SA
partner w Kancelarii 
Prokurent

Dominika Duda 
aplikant radcowski

Wstrzymanie obrotu ziemię rolną - przyczyny

W dniu 30 kwietnia 2016 roku ma wejść w życie ustawa o 
wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (dalej ZWRSP) oraz o zmianie nie-
których ustaw. Ustawa w znacznym stopniu zamrozi sprze-
daż nieruchomości z ZWRSP na okres kolejnych pięciu lat 
tj. do 2021 r. 

Głównym powodem uzasadniającym wprowadzenie pro-
jektowanej regulacji jest to, że z dniem 1 maja 2016 roku 
upływa okres ochronny dotyczący zakazu sprzedaży zie-
mi cudzoziemcom, który Rzeczpospolita wynegocjowała 
przystępując do UE. Jako przyczynę wskazuje się również 
eliminację transakcji sprzedaży nieruchomości rolnych na 
tzw. słupa (nabycie nieruchomości przez podstawioną osobę 
np. w drodze nabycia powierniczego). 

Piotr Włodawiec, Dominika Duda − Kancelaria Prokurent

Projektowane zmiany

Projekt ustawy przewiduje, że Agencja Nieruchomo-
ści Rolnych w pierwszej kolejności musi wydzierżawiać  
i sprzedawać nieruchomości z ZWRSP na powiększenie lub 
utworzenie gospodarstw rodzinnych. W praktyce może to 
oznaczać, że zostanie wykluczona dzierżawa i sprzedaż zie-
mi państwowej na rzecz innych podmiotów. 

Nie wszystkie gospodarstwa rodzinne będą mogły sko-
rzystać z ww. przywileju, ponieważ limitem jest 300 ha 
– zarówno tych aktualnie posiadanych, jak i nabytych kie-
dykolwiek z ZWRSP. W dodatku prawo pierwszeństwa w 
nabyciu nieruchomości państwowych utracą, rolnicy od 
których kiedyś ANR przejęła mienie oraz ich spadkobiercy. 
Ograniczony zostanie także krąg podmiotów uprawnio-
nych do uczestnictwa w przetargach ograniczonych orga-
nizowanych przez ANR. Wykluczeni zostaną z nich rolnicy, 
którzy kiedykolwiek nabyli od ANR 300 ha lub więcej– na-
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wet wtedy, gdy zostały później zbyte. Przepisy przejściowe 
przewidują jednak, że nowe zasady nie obejmą postępo-
wań o nabycie rozpoczętych przed wejściem w życie usta-
wy. Zgodnie z nowymi przepisami szczególne znaczenie 
dla gospodarki mogą uzyskać także spółki prywatne. Taki 
status wiąże się z koniecznością uzyskania zgody rządu na 
zbycie ich udziałów lub akcji.

W obrocie prywatnym nabyć nieruchomość rolną będzie 
mógł praktycznie tylko rolnik indywidualny. Nowe przepisy 
wymagają, by nabyta w ten sposób ziemia weszła w skład 
jego gospodarstwa rodzinnego. W ten sposób z udziału w 
obrocie wyeliminowani zostaną nie tylko mieszkańcy miast 
zainteresowani nabyciem działki na wsi, ale i wszelkie spół-
ki, nawet te prowadzące działalność rolniczą. Kolejnym wa-
runkiem dopuszczalności nabycia jest to, by w jego wyniku 
rolnik nie posiadał więcej niż 300 ha gruntów. W rezultacie 
nowych nieruchomości nie będą mogły nabyć duże go-
spodarstwa przekraczające wskazane wyżej rozmiary. 

Projektowana regulacja zawęża definicję „rolnika indywi-
dualnego”. Obecnie rolnikiem indywidualnym jest rolnik 
osobiście prowadzący gospodarstwo rolne, zamieszkały 
przez 5 lat w gminie, w której znajduje się przynajmniej 
jedna nieruchomość wchodząca w skład tego gospodar-
stwa, posiadający nie więcej niż 300 ha. Taka definicja rol-
nika indywidulanego obowiązywać będzie jeszcze przez 5 
lat od wejścia w życie ustawy. Po upływie okresu pięciu lat 
obowiązywać zacznie wymóg ubezpieczenia w KRUS jako 
rolnika w pełnym zakresie, chyba że posiada on mniej niż 
20 ha użytków rolnych. Tylko po spełnieniu wszystkich w.w 
wymagań rolnikowi będzie przysługiwał status „rolnika in-
dywidualnego”.

Znacznemu poszerzeniu ulegną też kompetencje samej 
ANR. Co prawda, w obrocie ziemią prywatną jedyną grupą 
uprzywilejowaną będą rolnicy indywidualni, ale w przy-
padku innych podmiotów zgodę na nabycie wydawać bę-
dzie Prezes ANR. Agencja zyska też prawo pierwokupu zie-
mi rolnej niezależnie od jej powierzchni, a nie tak jak dotąd 
powyżej 5 ha. W przypadku spółek posiadających grunty 
rolne ANR zostanie wyposażona w prawo pierwokupu ich 
udziałów i akcji w każdej sytuacji. Jeśli w spółce osobowej 
dysponującej ziemią rolną zmieni się wspólnik, ANR będzie 
mogła złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości za 
równowartość pieniężną, którą sama określi.

Projekt ustawy opiera się na założeniu, że Państwo powin-
no przede wszystkim chronić gospodarstwa rodzinne, jako 
podstawę polskiego ustroju rolnego.

Podsumowanie

Co do zasady wprowadzenie ograniczeń w obrocie 
ziemią rolną jest uzasadnione, ponieważ z uwagi na 
ograniczoną powierzchnię kraju - gruntów rolnych nie 
przybywa, a kolejne obszary są wyłączane z produkcji 
rolnej i przekształcane na nieruchomości o charakterze 
budowalnym. Ponadto, przewiduje się, że w najbliższych 50 
latach wzrośnie ogólna liczba ludności, co spowoduje, że 
będzie brakowało żywności. W tym kontekście istotne jest 
posiadanie gruntów rolnych na, których prowadzona jest 
produkcja roślina i zwierzęca, ponieważ dzięki produkcji 
można będzie zapewnić Rzeczpospolitej bezpieczeństwo 
żywnościowe. 

Podając analizie ww. ustawę w sposób bardziej 
szczegółowy widać, że jest to akt prawa wymagający 
dopracowania, ponieważ rodził będzie wiele wątpliwości. 
Po pierwsze, nie sądzę że będzie skutecznym 
narzędziem przeciwdziałania spekulacyjnemu wykupowi 
nieruchomości rolnych. Co najwyżej utrudni i spowolni 
spekulacyjny obrót ziemią, ale również utrudni ten obrót 
pomiędzy rolnikami prowadzącymi działalność rolniczą, 
którzy nie są spekulantami. Po drugie, zawężanie definicji 
rolnika indywidualnego wydaje się być anachroniczne, 
ponieważ wiele podmiotów działających na rynku 
prowadzi działalność rolniczą w formie spółek prawa 
handlowego. Skala produkcji, wymagania rynku powodują 
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(ciągłość dostaw, powtarzalność), że podmioty zajmujące 
się produkcją roślinną, zwierzęcą są sprofesjonalizowane, a 
to powoduje, że nie istnieje możliwość prowadzenia takiej 
działalności osobiście w wąskim rozumieniu znaczenia 
tego słowa. Po trzecie, wątpliwości budzi sytuacja, w 
której Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo 
pierwokupu akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego, 
które są właścicielami nieruchomości rolnych (w przypadku 
sprzedaży udziałów, akcji spółki, która jest posiadaczem 
nieruchomości rolnej ANR będzie mogła skorzystać z 
prawa pierwokupu). W projektowanej ustawie, ANR nie 
przyznano prawa pierwokupu w stosunku do spółek 
prawa handlowego, których akcje są zdematerializowane, 
a spółki są notowane na rynku regulowanym (Giełda 
Papierów Wartościowych). W tym konkretnym przypadku, 
spółki prawa handlowego, które notowane są na rynku 
regulowanym są w lepszej sytuacji w porównaniu do 
spółek prawa handlowego, które nie są notowane na 
rynku regulowanym, a są to przecież podmioty, które 
też nabywały nieruchomości rolne grając na zwyżkę 
wartości ceny 1 ha (czy to jest spekulacja, czy prowadzenie 
działalności rolniczej?). Projektowana zmiana z uwagi 
na to, że ograniczy obrót ziemią rolną prawdopodobnie 
doprowadzi do obniżki ceny 1 ha. 

Tak zmiana z punktu widzenia rolników zainteresowanych 
powiększaniem swoich gospodarstw rolnych jest 
atrakcyjna, ponieważ za mniejszą ilość środków pieniężnych 

będzie można zwiększyć areał. Jednakże, należy pamiętać, 
że Ci rolnicy, którzy korzystali z zewnętrznego finansowania 
na zakup nieruchomości rolnych, modernizację swoich 
gospodarstw i zabezpieczyli roszczenia np. Banku poprzez 
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego tj. hipoteki 
będę zmuszeni dać Bankowi nowe zabezpieczenia.
Kij zawsze ma dwa końce, a czas będzie najlepszym 
recenzentem dla komentowanej regulacji. 
.

Piotr Włodawiec
radca prawny

 WIPASZ SA
partner w Kancelarii Prokurent

Dominika Duda 
aplikant radcowski
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Nowoczesna Produkcja 
Warchlaków

Celem spotkania było omówienie kierunku w jakim powinna rozwijać się polska produkcja warchlaków tak, żeby stała się 
konkurencyjną na rynku europejskim. Z informacji przedstawionych przez Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Wipasz, z roku 
na rok zwiększa się import żywej trzody do Polski.

„Nowoczesna Produkcja Warchlaków” pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Siedlcach 24 lutego 
2016 roku zorganizowane przez Wipasz S.A. oraz OPP Polska. 

Natalia Koniuszek − WIPASZ SA

Najbardziej dynamicznie rozwija się transport warchlaków 
z Danii. Według dostępnych danych import warchlaków w 
2015 roku wyniósł około 5,9 mln szt., duńskie prognozy na 
rok 2024 zakładają wzrost eksportu nawet do 12 mln sztuk. 
Polska staje się tuczarnią Europy, a produkcja wieprzowiny 
jest niestety coraz bardziej uzależniona od dostępności im-
portowanego warchlaka. Jest to ogromne zagrożenie dla 
producentów tuczników, ubojni i firm paszowych, ale także 
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dla polskich ferm utrzymujących lochy, ponieważ wraz z 
importem żywych zwierząt możemy zaimportować wiele 
groźnych patogenów i chorób. Wystarczy przeanalizować 
sytuację w Hiszpanii sprzed 25 lat kiedy to sytuacja w sekto-
rze trzody była analogiczna do aktualnej sytuacji w naszym 
kraju. Spadało pogłowie loch, a jednocześnie zwiększał się 
import warchlaków, spadała opłacalność, a wzrastały koszty 
zakupu warchlaka i leczenia. Na szczęście w porę zorien-
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towano się w sytuacji. Zaczęły współpracować na zasadzie 
integracji: fermy produkujące warchlaka z producentami 
tucznika, którzy gwarantowali im stały zbyt, podpisując 
umowy i nastawiając się na długofalową współpracę. Dziś 
Hiszpania jest największym producentem trzody w Europie, 
który może poszczycić się największym pogłowiem loch, a 
ścisła współpraca pomiędzy hodowcami (producentami 
warchlaka i producentami tucznika) gwarantuje dobrej 
jakości tucznika, za którego ubojnia płaci najlepszą cenę. 
Czy odbudowa polskiego stada również jest możliwa? Tak, 
ale według Przemysława Sawońskiego tylko w oparciu o 
prężny biznes. Hodowla to biznes. W biznesie muszą być 
partnerzy, a wszystko musi być uzgodnione i dobrze prze-
kalkulowane. Musimy znać koszty, musimy nauczyć się 
współpracować, musimy produkować lepiej i taniej żeby 
się utrzymać. To było przewodnią myślą wykładu. Wipasz 
chce brać udział w odbudowie trzody jako integrator, który 
będzie koordynował współpracę pomiędzy polskimi pro-
ducentami warchlaka, a polskimi producentami tucznika. 
Żeby zainicjować ten proces potrzebna jest wiedza na te-
mat rynku i produkcji trzody. Wipasz od kilkunastu miesięcy 
dąży do powstania Instytutu, w którym będzie możliwość 
w praktyczny sposób nauczyć się nowoczesnej hodowli i 
produkcji warchlaków. Instytut ma być fermą na 1000 loch 
z salami wykładowymi oraz infrastrukturą przygotowaną do 
praktycznego szkolenia hodowców, zootechników i lekarzy 
weterynarii. Będzie również miejscem gdzie będą prowa-
dzone badania nad poprawą wskaźników produkcyjnych i 
jakości warchlaków. Z wiedzy Instytutu będzie mógł sko-
rzystać każdy, kto będzie zainteresowany rozwojem trzody 
w Polsce. W zakresie kształcenia przyszłej kadry planowana 
jest współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie oraz doktorem nauk weterynaryjnych Marianem 
Porowskim z OPP Polska. Nowoczesna produkcja warchlaka 
w Polsce musi być dostosowana do zmieniającego się ryn-
ku tuczu. W ostatnim okresie zmieniła się struktura, spadła 
liczba małych ferm, a wzrosła ferm utrzymujących powyżej 
400 tuczników, z tego powodu produkcja warchlaków pod 
względem ilości musi być dostosowana do wymogów po-
tencjalnego odbiorcy. 

Szczegółowo opowiadał o tym w kolejnym wykładzie dr 
Marian Porowski z OPP Polska przedstawiając zasady two-
rzenia ferm w cyklu 1-3-5-7 tygodniowym, których produk-
tem ma być wysokiej jakości warchlak w dużych i wyrówna-
nych partiach. Na przykładzie hiszpańskich ferm założonych 
przez Carlosa Martineza Davilę (bliskiego współpracownika 
dr Porowskiego), został zaprezentowany model fermy hisz-
pańskiej na 3300 loch oraz poszczególne etapy produkcji 
i kontroli spożycia paszy poprzez zastosowanie np. stacji 
żywieniowych. Bardzo istotny w całym cyklu produkcji war-
chlaków jest człowiek. Jeśli właściciel fermy lub jej kierow-
nik nie będzie zaangażowany w osiągnięcie jak najlepszych 
wyników, to nawet dysponując najlepszym sprzętem nie 
wykorzysta w pełni jego możliwości i nie osiągnie zadowa-
lających wyników.

Podsumowując, według wykładowców i uczestników spo-
tkania, zmiany w produkcji trzody w Polsce będą nieunik-
nione. Żeby konkurować z innymi krajami musimy robić 
to w nowoczesny sposób oraz sprostać wymaganiom od-
biorców: zarówno producentów tucznika- żeby dostarczyć 
im duże wyrównane partie warchlaków jak i ubojni- żeby 
dostarczyć odpowiedniej jakości i zdrowotności tuczniki. A 
do tego konieczna jest specjalizacja produkcji i współpraca.

Natalia Koniuszek 
Specjalista ds. Produktu

WIPASZ SA
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AKADEMIE WIPASZ  
dla Hodowców bydła
Wraz z początkiem nowego roku rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań z Hodowcami bydła, w ramach 
Akademii Wipasz. Jest to kolejna okazja do poszerzenia swojej wiedzy na tematy żywieniowe, pro-
filaktyczne i zdrowotne.

Anna Kula − WIPASZ SA

Jeszcze w 2015 roku odbyły się dwie Akademie, o których 
warto wspomnieć. Pierwsza z nich miała miejsce 8-ego 
grudnia w Lipsku, druga dzień później w Kumiale koło Ko-
rycina. Licznie przybyli na obydwa spotkania goście mieli 
okazję wysłuchać łącznie dziesięciu wykładów.

Podczas pierwszej z w/w Akademii prelekcje dotyczyły 
m.in. innowacyjnego podejścia do ketozy, o czym mówił 
Pan Wojciech Skupień z firmy Elanco. Następnie, na temat 
wpływu mykotoksyn na status zdrowotny krów mlecznych, 
wykładał Pan Witold Grala z firmy Delacon . Hodowcy mieli 
okazję zapoznać się również z wpływem Acid Buf’a na fi-
zjologię żwacza – tu prelekcję miał Pan Jędrzej Staniszkis z 
Noack Polska. Jako ostatni, swój wykład na temat odchowu 
cieląt wygłosił dr Krzysztof Białoń.

Podczas drugiego spotkania, tym razem w Kumiale, przy-
byli hodowcy mieli możliwość również dowiedzieć się, w 
jaki sposób innowacyjnie podchodzić do ketozy oraz o ne-
gatywnym wpływie mykotoksyn. Poza tym, swoją prelekcję 
wygłosił niepodważalny autorytet w kwestach żywienia i 
hodowli bydła – dr Zbigniew Lach. Temat poruszany pod-
czas tego wystąpienia to związki pomiędzy żywieniem, a 
rozrodem krów mlecznych. Spotkanie to zwieńczył wykład 
o chorobach przejściowych u bydła mlecznego, którego 
autorem był prof. dr hab. Przemysław Sobiech.

Ostatnie dotychczasowe spotkanie z cyklu Akademia Wi-
pasz odbyło się 25 – go lutego w miejscowości Niestum 
koło Ciechanowa. Podczas spotkania poruszane były cieka-
we i kontrowersyjne tematy związane z codzienną praktyką 
hodowlaną. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład 
specjalisty z firmy WIPASZ. Produkt Menadżer, Filip Kula,  
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w swoim wystąpieniu przedstawiła nowości, które pojawiły 
się w naszej ofercie oraz przybliżył korzyści żywieniowe wy-
nikające z ich wysokiej jakości.

Goście, którzy licznie przybyli na spotkanie mogli posłu-
chać wykładów przedstawicieli firm Noack Polen, Adi Feed 
czy Delacon. Poza tym, swoją wiedzą fachową wsparł nasze 
spotkanie również przedstawiciel firmy Azelis Poland, Jaro-
sław Tarnicki, który mówił o odżywkach dolistnych. Dodat-
kową atrakcją dla uczestników Akademii WIPASZ była, przy-
gotowana przez Pana Mariusz Niemiec z firmy Agrosimex, 
prelekcja nt. zwalczania szkodników w gospodarstwach 
rolnych.

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

S p o t k a n i a
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Wszystkim uczestnikom Akademii Wipasz serdecznie dziękujemy za przybycie i miłą atmosferę. I już teraz 
zapraszamy na kolejne spotkania. Zainteresowanych prosimy o kierowanie zapytań o terminy i miejsca naj-
bliższych Akademii Wipasz do „swojego” doradcy żywieniowego.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!
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Wipasz dumą regionu!

9 grudnia br. w Zakładzie Drobiarskim Wipasz, odbyło się spotkanie dyrekcji zakładu oraz przedsta-
wicieli władz miasta Mława, radnych oraz dziennikarzy lokalnych mediów. 

Ewa Sawczyńska − WIPASZ SA

Gości przywitał Prezes WIPASZ SA – Józef Wiśniewski, który 
opowiedział historię powstawania zakładu oraz przybliżył 
plany na najbliższe lata. Przedsiębiorstwo miało w planach 
zatrudnienie na poziomie 800 osób. Obecnie w przetwórni 
pracuje ponad 900 osób i firma nadal poszukuje osób do 
pracy na wielu stanowiskach. Prezes Wiśniewski podkreślał 
na spotkaniu jak ważna jest edukacja młodzieży w kierun-
kach potrzebnych w zakładzie. Prezes zapraszał młodych, 
ambitnych specjalistów do podejmowania pracy w Zakła-
dzie Drobiarskim, gdzie wciąż prowadzone są rekrutacje na 
stanowiska produkcyjne, techniczne, handlowe. „To przy-
szłość dla tego regionu oraz dla nas” - dodaje.

Dyrektor Zakładu Dariusz Hinz opowiedział zebranym 
gościom o szczegółach dotyczących samego zakładu. W 
ciągu 5 lat Wipasz zainwestował ponad 200 mln złotych 
w rozbudowę, modernizację i wyposażenie Zakładu Dro-
biarskiego. Dzienne moce produkcyjne obecnego zakładu 
wynoszą 440 ton dziennie. Dostawcy mięsa drobiowego 
dostarczają dziennie do Zakładu Drobiarskiego w Mławie 
do 220 tys. kurcząt. „Dzięki pionowej integracji mamy kon-
trolę nad jakością i bezpieczeństwem wyprodukowanego 
mięsa drobiowego” – mówi Dariusz Hinz. Od skupu zboża, 
poprzez wytwórnie pasz, regularnie kontrolowane fermy, 
przez serwis weterynaryjny, transport aż do Zakładu Dro-
biarskiego wytwarzającego mięso z kurczaka realizujemy 
cel, którym jest dostarczenie Klientowi najwyższej jakości 
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produktu. „Naszym celem jest wyprodukowanie i dostarczenie 
konsumentom produktów, które go zachwycą i po które bę-
dzie wracał. Dzięki najnowocześniejszemu w Europie parkowi 
maszynowemu jesteśmy w stanie przygotować ofertę dla naj-
bardziej wymagających klientów. Chciałbym jeszcze nadmie-
nić, że przedmiotem troski firmy Wipasz jest również ochrona 
i dbałość o środowisko naturalne. Staramy się stosować tech-
nologie energooszczędne oraz materiały, które mogą być po-
wtórnie wykorzystane lub stanowią najmniejsze obciążenie 
dla środowiska” – mówi Dariusz Hinz. „Śledzimy trendy w za-
kresie ekologicznych rozwiązań produkcyjnych. Inwestujemy 
też w oczyszczalnie ścieków, segregujemy odpady” – dodaje.

Zakład Drobiarski w Mławie jest jednym z najnowocześniej-
szych zakładów w Europie. Automatyczna linia dzielenia 
umożliwia podział na elementy 100% pozyskanych tuszek. 
Linie naważająco-pakujące pozwalają na pakowanie mię-
sa w stałej wadze w technologii MAP. Magazyn wyrobów 
gotowych zapewnia dostępność produktów Wipasz 24h na 
dobę. 

Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić park maszynowy i 
linię produkcyjną. Zapoznali się pełnym cyklem produkcyj-
nym od wyrobu gotowego, który trafia na sklepowe półki 
po ubój.

Burmistrz miasta Mława, Pan Sławomir Kowalewski, dziękował właścicielowi zakładu za zaangażowanie w jego rozwój. 
Prezes Józef Wiśniewski otrzymał z rąk burmistrza statuetkę platynowego jabłka - Mecenasa Kultury 2015. 

MAGAZYN HODOWCY nr 1/2016
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Królicza edukacja
Hodowla królików w Polsce jest coraz bardziej popularna. Rośnie zainteresowanie zarówno ze strony 
hodowców jak i konsumentów, którzy doceniają delikatny smak króliczego mięsa. Aby pogłębić wie-
dzę dotyczące zagadnień związanych z tym gatunkiem zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjne. 
lek.wet. Natalia Sobczak − WIPASZ SA

W dniu 17.02.2016 w Kutnie odbyło się szkolenie z zakresu 
utrzymania, hodowli i profilaktyki królików. Dzięki uprzej-
mości firmy Nutriad, zaproszonym prelegentem był Hisz-
pan, lekarz weterynarii Xavier Mora, który chętnie podzielił 
się z nami ogromem swojej wiedzy i doświadczeniem. Słu-
chaczami spotkania byli hodowcy królików współpracują-
cy z firmą Wipasz, doradcy żywieniowi, lekarze weterynarii i 
osoby odpowiedzialne za jakość pasz.

Zasadniczo szkolenie dotyczyło szeroko pojętej hodowli i 
utrzymania królików z uwzględnieniem cennych informacji 
dotyczących żywienia i profilaktyki weterynaryjnej. Spo-
tkanie rozpoczęła Ewa Gulbicka-Ilczuk, która przybliżyła 
wszystkim ofertę pasz naszej firmy kierowanej dla królików 
w różnych cyklach produkcyjnych. Następnie zabrał głos 
nasz wykładowca, Xavier Mora. Przybliżył nam charakter 
produkcji i hodowli królików w różnych rejonach Hiszpa-
nii, zestawiając je z danymi pochodzącymi z innych stron 
świata. Dalej omawiana była specyfika behawioru królików 
z uwzględnieniem np. cekotrofii. Termin ten odnosi się do 
połykania nocnych odchodów. Jest to szczególnie ważne 
dla młodych zwierząt, które połykając ten typ odchodów 

matki, nabywają cennej flory bakteryjnej. Hiszpan szczegól-
ną uwagę poświęcił żywieniu zwierząt. Króliki są gatunkiem, 
które absolutnie nie mogą spożywać żadnych produktów 
pochodzenia zwierzęcego, ponieważ jego spożycie przy-
czyni się bezpośrednio do ich upadku. Szczególnie ważne 
w żywieniu królików są: białko, tłuszcz, włókno, skrobia, wi-
taminy i minerały. Oczywiście ważnym jest aby na każdym 
etapie produkcji króliki spożywały wysokiej jakości paszę 
przystosowaną do ich aktualnych potrzeb. Ostatnia część 
spotkania poświęcona była profilaktyce weterynaryjnej  
i omawianiu najważniejszych jednostek chorobowych. Słu-
chacze bardzo chętnie zadawali dodatkowe pytania a nasz 
prowadzący każdorazowo starał się odpowiadać w wyczer-
pujący sposób. 

Naturalnie, nawet podczas tak ciekawego i intensywnego 
szkolenia nie zabrakło przerw kawowych, podczas których 
uczestnicy wymieniali się między sobą swoimi doświad-
czeniami. Spotkanie zakończone było smacznym obiadem. 
Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się powtó-
rzyć takie szkolenie.
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