CZASOPISMO BRANŻOWE DLA KLIENTÓW I PRZYJACIÓŁ WIPASZ

Bydło Nowy, jeszcze lepszy Wimilk Trzoda Co nas gnębi latem w tuczach
Drób Bioróżnorodność drobiu wodnego w Polsce Nasz Kurczak Czy mięso
z grilla jest zdrowe dla dzieci? News Gala Forbesa
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30% szybsze pieczenie
Doskonale przyprawiony
Idealnie przylega do rusztu
Soczysty i smaczny
Gotowy do grillowania!

Zapraszamy na degustacje w calej Polsce

Od Zarządu

Szanowni Państwo!
Z radością pragnę się podzielić z Państwem informacją, iż
nadszedł czas na wydanie kolejnego numeru Magazynu
Hodowcy. Mam nadzieję, że okres wakacyjny pozwoli Wam
znaleźć odrobinę czasu na zapoznanie się z naszymi nowinkami
z branży rolniczej.
Poza artykułami dotyczącymi żywienia i chowu zwierząt,
znajdziecie tu Państwo obszerne relacje z wizyt u naszych
hodowców oraz newsy z targów, w których braliśmy udział.
Zamieściliśmy również wiele aktualnych informacji o marce
Nasz Kurczak, która coraz częściej króluje na Państwa stołach.

Józef Wiśniewski
Prezes Zarządu WIPASZ S.A.

Ponieważ to wydanie Magazynu Hodowcy ukaże się w okresie
letnim, czyli także grillowym polecam i zachęcam do zapoznania
się z ofertą mięsa z kurczaka na grilla oraz przepisami
kulinarnymi, które otrzymujemy, między innymi, od naszych
Facebookowych znajomych. Zapraszam również na naszą
stronę internetową www.wipasz.pl oraz do odwiedzenia
profilu Naszego Kurczaka na Facebooku.

Serdecznie pozdrawiam
i zapraszam do lektury!
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Produkcja gęsi w Polsce - fakty i mity
strona 30 31

Aktualności

WIPASZ wÊród najlepszych!
„Diamenty Forbesa 2013”

Po raz siódmy redakcja miesięcznika Forbes we współpracy
z wywiadownią BISNODE (d.Dun and Bradstreet Poland)
opracowała ranking firm najszybciej zwiększających swoją
wartość. Ranking tworzony jest na podstawie obiektywnych
danych uzyskiwanych przez miesięcznik. Na listę DIAMENTÓW
FORBESA trafiły firmy, które najszybciej zwiększały swoją
wartość. Wśród nich znalazła się również spółka WIPASZ.
W zestawieniu Diamenty Forbesa 2013 znalazło się łącznie
1931 firm (184 w kategorii firm dużych, 511 w kategorii firm średnich i 1236 małych).

Jesteśmy niezwykle dumni,
że magazyn FORBES wyróżnił
WIPASZ w gronie najbardziej
dynamicznych przedsiębiorstw
w Polsce, przyznając
II miejsce w rankingu
DIAMENTY FORBESA 2013!

Spotkanie przedstawicieli najlepiej rozwijających się firm województwa warmińsko-mazurskiego oraz oficjalne
wręczenie nagród odbyło się 22 maja
2013 roku. Podczas spotkania przedstawiciele zwycięskich firm odbierali z rąk
redaktora naczelnego magazynu Forbes
Kazimierza Krupy dyplomy oraz symboliczne diamenty. W ceremonii wręczania
nagród uczestniczyła również Vice Prezydent
Olsztyna – Pani Halina Zaborowska-Boruch.

Ważnym wyróżnieniem dla
Wipasz S.A. było otrzymanie
statuetki „Rzetelny w Biznesie”
przyznanej przez Krajowy
Rejestr Długów.
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Newsy

WIPASZ S.A. po raz kolejny wÊród
najwi´kszych firm Warmii i Mazur
Ranking Największych Firm 2012 w województwie warmińsko-mazurskim już za nami. Tym razem gorące trzymanie kciuków przyniosło efekty. WIPASZ S.A. po raz kolejny
znalazł się w czołówce największych firmy w regionie –
tym razem objął pierwsze miejsce w rankingu „Największe
Firmy 2012” oraz czwarte miejsce w rankingu zatrudnienia
na koniec 2012 roku.

Każdego roku dziennikarze „Gazety Olsztyńskiej” oraz
„Dziennika Elbląskiego” przygotowują raport na podstawie
danych o przychodach firm oraz ich zatrudnieniu. Mamy
nadzieję na kolejne lata dobrych wyników! To dzięki naszym Klientom i partnerom biznesowym możemy wciąż
istnieć i rozwijać się.
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GAZETA OLSZTYŃSKA DZIENNIK ELBLĄSKI

BIZNES WARMII I MAZUR

Największe Firmy 2012 - ranking według zatrudnienia

Pozycja Firma
Miejscowość Branża
				
1.

Alstom Power Sp. z o.o.

Elbląg

produkcja

Zatrudnienie
31.12.2012

Punkty

2 215

100

GAZETA OLSZTYŃSKA DZIENNIK ELBLĄSKI

BIZNES WARMII I MAZUR

Największe Firmy 2012 - punktacja końcowa

Pozycja Firma
Miejscowość Branża
				

Wynik Przychody Zatrudnienie

Efektywność

(pkt.)

(pkt.)

(pkt.)

(pkt.)

1.

Wipasz SA

Olsztyn

spożywcza

291

99

97

2.

Grupa Kapitałowa DBK

Olsztyn

handel

289

98

94

97

3.

Alstom Power Sp. z o.o.

Elbląg

produkcja

284

100

100

84

95

2.

Spółki Szynaka Meble (dane zsumowane
przed konsolidacją)

Lubawa

meblarstwo

1 967

3.

Grupa Kapitałowa Indykpol

Olsztyn

mięsa

1 247

98

4.

Grupa Kapitałowa Indykpol

Olsztyn

mięsa

283

97

98

88

4.

Wipasz SA

Olsztyn

spożywcza

939

97

5.

5.

BRW Sofa Sp. z o.o.

Olsztyn

meblarstwo

902

96

Philips Lighting Poland SA,
Oddział w Kętrzynie

Kętrzyn

produkcja

274

95

89

90

99

Aktualności

Targi pracy w Mławie
Dnia 26 kwietnia b.r. po raz kolejny
odbyły się targi pracy w Mławie organizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy. Stoisko Wipasz S.A. – jednego
z największych pracodawców regionu cieszyło się dużą popularnością.
Odwiedzający targi składali aplikacje
na stanowiska produkcyjne i biurowe.
Dodatkową atrakcję był konkurs wiedzy o Wipaszu, w którym można było
wygrać smakowitego kurczaka Nasz
Kurczak.
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Aktualności

JakoÊç Naszego Kurczaka doceniona
Dwa wyroby marki Nasz Kurczak dołączyły do grona artykułów spożywczych wyróżnionych znakiem „Doceń polskie”. Godłem programu nagrodzone zostały: mięso z uda
kurczaka bez kości i skóry MAP oraz filet z piersi kurczaka
MAP. Program „Doceń polskie” ma na celu promocję wysokiej jakości produktów dostępnych na polskim rynku oraz
posiadających „polski akcent”. Jakie są najważniejsze atuty
wyrobów marki Nasz Kurczak poza polskim pochodzeniem? Jakość, która jest kontrolowana na każdym etapie
produkcji: od pasz, poprzez nadzorowane hodowle, transport żywca, po produkcję mięsa drobiowego. Jej potwierdzeniem są certyfikaty ISO 9001:2008, IFS, BRC, QAFP. Wyróżnienie Doceń Polskie przyznawane jest przez Lożę
Ekspertów, która ocenia wszystkie artykuły spożywcze biorące udział w programie i wystawia im noty w trzech aspektach. Pod uwagę brane są: smak, wygląd oraz stosunek jakości produktu do jego ceny. Przewodniczącym grona
eksperckiego jest Mirek Drewniak, członek Fundacji Klubu
Szefów Kuchni, autor przewodników kulinarnych i główny
juror konkursu „BlogerChef” adresowanego do blogerów
kulinarnych. W Loży Ekspertów zasiadają ponadto osoby
zawodowo zajmujące się żywnością i technologią żywie-

nia. Warto odnotować, że honorowy patronat nad programem, od samego początku jego funkcjonowania, sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualności

Nasz Kurczak pomaga połàczyç dwa Êwiaty
W dniu 8 czerwca b.r. odbyło się w Mławie ognisko integracyjne pod nazwą „Połączyć dwa światy” organizowane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ideą imprezy
jest integracja dzieci niepełnosprawnych, ze zdrowymi rówieśnikami, z którymi rzadko spędzają czas na wspólnej
zabawie. Wipasz S.A. Zakład Drobiarski w Mławie z przyjemnością zaangażował się w inicjatywę dostarczając smakowite mięso na grilla. Dzieciom do gustu przypadły
balony Nasz Kurczak, a my z przyjemnością patrzymy
na ich uśmiechy!
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Newsy

Nasz Kurczak
w r´kach mistrzów kuchni - blogerów
W ostatnich latach coraz bardziej popularnym hobby staje
się gotowanie. Nasz Kurczak – marka skierowana do osób
ceniących świadome odżywianie z wielką radością kibicuje
pasjonatom gotowania, którzy rywalizują w konkursie
Bloger Chef.
W dniach 10–11.05 b.r. w Bielsko- Białej odbył się półfinał
konkursu, podczas którego najlepsi blogerzy walczyli
o udział w finale. Imprezie towarzyszyła prezentacja Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, a w szczególności mięsa drobiowego produkowanego z tym systemie.
Uczestnicy konferencji zapoznali się z filmem prezentującym jak powstaje najwyższej jakości mięso drobiowe, a także wysłuchali prelegentów – ekspertów z Krajowej Rady
Drobiarskiej omawiających założenia programu Sprawdzony
Drób – Nowa Jakość w drobiarstwie. Katarzyna Szatkowska
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– dietetyk poruszyła natomiast kwestię obecności i roli drobiu w racjonalnym odżywianiu, a Mirek Drewniak – znany
szef kuchni zaprezentował niecodzienne zastosowanie mięsa drobiowego (w tym fileta z piersi kurczaka Nasz Kurczak)
w autorskich daniach inspirowanych kuchnią Dalekiego
Wschodu. Szef kuchni wielokrotnie przypominał, iż szlachetnego smaku mięsa z certyfikatem QAFP nie należy maskować, a jedynie umiejętnie uwypuklać.
Natomiast w dniach 22–23.06 w Łasku k/ Łodzi odbyły się
finałowe zmagania o tytuł pierwszego polskiego Bloger
Chef’a. Pięciu najlepszych blogerów przygotowywało danie konkursowe, a następnie improwizowało przygotowując smakołyki z fileta z kurczaka Nasz Kurczak. Imprezie towarzyszyła konferencja z ciekawymi prelekcjami oraz szereg
warsztatów kulinarnych a także degustacje i pokazy.

Aktualności

GoÊcie z Singapuru w Zakładzie
Drobiarskim Wipasz S.A. w Mławie
Zakład Drobiarski Wipasz S.A. w Mławie w ciągu ostatniego
roku dynamicznie rozwinął eksport mięsa z kurczaka. Głównym kierunkiem zbytu są kraje Unii Europejskiej, ale także
Afryka oraz kraje azjatyckie.
W dniu 9 maja 2013 w Zakładzie Drobiarskim Wipasz S.A.
w Mławie odbyło się spotkanie z delegacją przedstawicieli biznesu i weterynarii z Singapuru. Wizyta miała na celu
określenie możliwości współpracy między stroną polską
a singapurską oraz ocenę standardów weterynaryjnych.
Aktualnie żaden z zakładów drobiarskich w Polsce nie posiada uprawnień eksportowych do Singapuru. Wipasz S.A.
był jedyną ubojnią, którą odwiedziła delegacja. Goście zwiedzili Zakład i pozytywnie ocenili jego higienę i nowoczesne
wyposażenie.

Aktualności

Czyste Tatry- wa˝na sprawa
W dniu 6 lipca 20013 po raz kolejny odbyła się wielka
akcja sprzątania Tatr. Od rana wolontariusze uzbrojeni
w worki zbierali śmieci pozostawione przez niedbałych
turystów. Mimo deszczowej pogody w góry wyruszyło około 3 tys. osób, zebrano prawie 900 kg śmieci. Po sprzątaniu,
na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem uczestnicy mieli
okazję posilić się mięsem z grilla Nasz Kurczak. Ambasadorami akcji są takie znane postacie, jak m.in. Robert Makłowicz,
Sebastian Karpiel Bułecka, Marcin Daniec, Włodzimierz Szaranowicz, Piotr Cyrwus, Grażyna Torbicka, Anna Popek oraz
Rafał Sonik – przedsiębiorca, sportowiec, którego sukcesy
w Rajdzie Dakar śledziło z pewnością wielu z Was!
Podobnie jak Wipasz wszyscy oni popierają ideę „Czystych Tatr”.
Wśród partnerów akcji jest Tatrzański Park Narodowy, a nad
bezpieczeństwem uczestników akcji czuwali ratownicy TOPR.

MAGAZYN HODOWCY nr 2/2013



Bydło

Nowy, jeszcze lepszy Wimilk
Współczesne możliwości genetyczne krów pozwalają na bardzo wysoką produkcję mleka. Sztuki
z wydajnościami dziennymi przekraczającymi 50 litrów mleka już nikogo nie dziwią i powoli stają
się oczekiwaną normą wśród hodowców. Pokrycie potrzeb pokarmowych takich zwierząt nie jest
proste i wymaga użycia najlepszych jakościowo pasz, zarówno objętościowych jak i treściwych.
Filip Kula – WIPASZ S.A.

Takie dawki charakteryzują się wysoką koncentracją energii, która pochodzi głównie ze skrobi i cukrów prostych zawartych w kiszonce z kukurydzy i paszach treściwych. Koncentracja skrobi i cukru przekraczająca 200g/kg s.m. dawki
niesie za sobą wysokie ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza.

Cukry proste i skrobia, szczególnie pochodząca ze zbóż
kłosowych, charakteryzują się szybkim tempem rozkładu
w wyniku którego powstaje bardzo dużo lotnych kwasów
tłuszczowych obniżających pH treści żwacza.

Mechanizm
powstawania kwasicy

Bakterie
produkujące
mlekowy (S. bovis)

pH

Mlekowy

fermentacja

pH<6

D Mlekowy

Skrobia
i inne łatwo
fermentowalne
węglowodany



Bakterie
utylizujące
mlekowy (M. elsdenii)
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Silna
kwasica

pH<5,5

Podkliniczna
kwasica

Aktywność
enzymatyczna

Żywienie

W wyniku takiej sytuacji zahamowaniu ulega trawienie
włókna przez bakterie celulolityczne ginące w zakwaszonym żwaczu, co prowadzi do niewykorzystywania dużej
części energii zawartej właśnie we włóknie pokarmowym. W efekcie obserwujemy spadek zawartości tłuszczu

w mleku oraz obniżenie poziomu białka. Jeżeli poddamy
odchody od zakwaszonej krowy badaniu na strawność za
pomocą sit to będziemy mogli dostrzec wiele fragmentów
niestrawionego włókna oraz skrobi, które nie zostają efektywnie wykorzystane przez zwierzę.

Bardzo duży udział
niestrawionego włókna

Duży udział
niewykorzystanej skrobii
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Bydło
Kwasica negatywnie wpływa na ilość pobranej suchej masy
dawki a poprzez ograniczenie strawności pogłębia deficyt energetyczny krowy mogąc prowadzić do powstania
wtórnej ketozy. Obie choroby mocno nadwyrężają portfel
każdego hodowcy, zwłaszcza że obie mogą występować
bezobjawowo i dopiero po zastosowaniu odpowiednich
dodatków możemy obserwować o ile więcej mleka są
w stanie produkować zdrowe krowy.
Jedną z naszych linii pasz przygotowaliśmy w ten sposób
aby wyeliminować wyżej wymienione problemy. W tym celu
wszystkie pasze „Wimilk C” zostały wzbogacone w najnow-

szy bufor składający się z alg morskich oraz tlenku magnezu pozyskiwanego z wody morskiej. Dodatek ten charakteryzuje się bardzo dużą pojemnością buforową oraz
długotrwałym działaniem i jest o wiele skuteczniejszy od
tradycyjnych buforów. Ponadto zawarte w nim wapń Ca
i magnez Mg są niemalże w stu procentach absorbowane (wchłaniane przez organizm krowy) co jest niemożliwe
przy stosowaniu tradycyjnych źródeł tych pierwiastków.
Dzięki długotrwałemu działaniu tego buforu pH treści
żwacza długo utrzymuje się na optymalnym poziomie
pozwalając na pełne wykorzystanie zarówno dawki pokarmowej jak i potencjału genetycznego krowy.

Czas z pH poniżej 5,5
Acid Buf

Okres
wysokiej dostępności
substratów przy niskiej
produkcji śliny.

3.5

Kwaśny Węglan Sodu 7.5
Grupa Kontrolna	14
pH

Karmienie

Karmienie

Czas
Acid Buf
Kwaśny Węglan Sodu
Grupa Kontrolna
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Żywienie

Bardzo ważne aby środowisko żwacza było w jaknajwyższym stopniu pozbawione tlenu, który jest toksyczny dla
mikroorganizmów. Aby uzyskać ten efekt w mieszankach
z linii Wimilk C zastosowano najwyższy (wśród mieszanek
uzupełniających, dostępnych na rynku) udział żywych kultur drożdży (6 000 000 jednostek tworzących kolonie/kg paszy). Oprucz zużywania tlenu drożdże ograniczają produkcję kwasu mlekowego oraz pobudzają bakterie zużywające
kwas mlekowy, przez co przyczyniają się do tworzenia przyjaznego mikroorganizmom środowiska żwacza. Podnoszą
strawność dawki a tym samym jej energetyczność pozwalając na wyższą produkcję mleka o wyższych parametrach.
Dzięki tym rozwiązaniom stwarzamy idealne warunki
w żwaczu do tego aby osiągać wysoką strawność zarówno
włókna jak i skrobi.
W przeprowadzonych testach uzyskano produkcję wyższą niż na standardowej paszy (tzn. ta sama receptura ale
bez opisanych dodatków) o 1,8 litra aż do 3,0 litra mleka.
W przypadku krów do 100 dnia laktacji wzrost dziennej
wydajności wyniósł aż 8 litrów!

Od lipca we wszystkich mieszankach Wimilk C oprócz:
1. Chronionego białka sojowego
2. Olejków eterycznych
3. Chronionych witamin A, D3, E
znajdziecie Państwo:
4. Wysoce efektywny bufor z alg morskich
5. Bufor w postaci morskiego tlenku magnezu
6. Wysoką zawartość żywych kultur drożdży
Nowa linia pasz Wimilk C nie dopuszcza do powstawania kwasicy oraz wtórnej ketozy. Pozwala na efektywne
żywienie krów wysokoprodukcyjnych. Umożliwia wyższą
produkcję mleka o lepszych parametrach. Poprawia zdrowotność stada, pozwala ograniczyć poziom komórek somatycznych oraz ilości kulawizn w stadzie.
Filip Kula
Produkt Menadżer
WIPASZ S.A.

Wysoka strawność
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Bydło

Zagro˝enia dla krów
w czasie pobytu na pastwisku
Wypuszczając na pastwisko krowy, często nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak liczne niebezpieczeństwa czyhają na nasze zwierzęta. Warto pamiętać, że pastwisko to dom wielu potencjalnie groźnych dla krów organizmów. 


MFLXFU#BSUPT[,PQBD[

Uwaga na kleszcze
Bardzo często wektorami wielu chorób są bezkręgowce,
które są żywicielami dla różnych czynników patogennych
(bakterie, pierwotniaki), wywołujących nawet choroby
śmiertelne.
Jednym z nich jest powszechnie występujący na naszych
łąkach kleszcz, który przenosi chorobę zwaną Babeszjozą.
Pajęczak ten bierze udział w cyklu życiowym pierwotniaka z rodzaju Babesia, a kolejnym żywicielem są kręgowce,
w tym przypadku bydło. Zachorowania na Babeszjozę
związane są z sezonową aktywnością kleszczy i pojawiają
się najczęściej wiosną i jesienią. Najczęściej występującym

i patogennym gatunkiem tego pierwotniaka jest Babesia
Bovis, Babesia Divergens oraz Babesia Bigeminia.
Istotą zaburzeń pojawiających się u zwierząt po ukąszeniu
przez zakażonego kleszcza jest uszkodzenie przez pierwotniaka krwinek czerwonych (erytrocytów)
Objawy choroby to przede wszystkim:
• gorączka
• niedokrwistość
• hemoglobinuria (czerwony, podbarwiony krwią mocz)
Zwierzęta są apatyczne, nie pobierają pokarmu ani wody,
w późniejszej fazie choroby może rozwinąć się żółtaczka.
W wyniku rozpadu erytrocytów często dochodzi do zaburzenia pracy narządów wewnętrznych takich jak serce,
nerki i wątroba. Także w mózgu dochodzi do zmian na skutek agregacji krwinek czerwonych w naczyniach krwionośnych, w wyniku czego nasilają się objawy neurologiczne
takie jak:
• brak koordynacji
• zaburzenia świadomości
• śpiączka i śmierć
W przypadku najciężej przebiegających i nie leczonych
inwazji odsetek upadków wśród dorosłego bydła wynosi
nawet 50%.
Skuteczne leczenie Babeszjozy jest ściśle związane z prawidłowym rozpoznaniem choroby i szybkim podjęciem le-
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czenia. W terapii stosuje się najczęściej chemioterapeutyki
z grupy Karbanilidów, działających babeszjobójczo. Profilaktyka choroby to przede wszystkim zapobieganie inwazji
przez kleszcze. Obecnie najczęściej używane są preparaty
na skórę typu pour on.

Letnie zapalenie wymienia
Kolejną bardzo groźną chorobą wywoływaną za pośrednictwem bezkręgowców jest tzw. letnie zapalenie wymienia.
Choroba ta występuje w miesiącach letnich (lipiec, sierpień
oraz pierwsza połowa września) głównie u zwierząt przebywających na pastwiskach. Wektorem zakażenia jest mucha z gatunku Hydrotea irritans, której rozwojowi sprzyjają
zwłaszcza mokre łąki i pastwiska.
Muchy te atakują wypasające się bydło, a atrakcyjnym
dla nich jest przede wszystkich kwas mlekowy, masłowy,
a także woń gruczołu mlekowego w trakcie trwania mastitis. Powoduje to, iż muchy te perforują bezwłosą skórę
wymienia, stając się źródłem zakażenia gruczołu przez bakterie Arcanobacterium pyogenes.
Proces zapalny obejmuje najczęściej nieczynną wydzielniczo jedną ćwiartkę wymienia (często ćwiartkę przednią)
i w początkowym okresie ma przebieg ostry z gorączką,
utratą apetytu oraz zatrzymaniem motoryki żwacza. Widoczna jest także kulawizna oraz obrzęk kończyny po
stronie chorej ćwiartki. Wymię staje się zaczerwienione,
twarde i gorące. Wydzielina z gruczołu przybiera surowiczy
wygląd, z domieszką włóknika ropy czy krwi. Na tym etapie trwania choroby często stan zapalny bywa przeoczony
zarówno u jałówek jak i krów zasuszonych, za względu na
podobieństwo do okołoporodowego obrzęku wymienia.
Po kilku dniach postać ostra wraz z objawami ogólnymi
przechodzi w fazę przewlekłą, której cechą charakterystyczną jest tworzenie się ropni. Stan taki stwierdzany jest
z reguły dopiero po porodzie, a chora ćwiartka jest już silnie
powiększona, twarda, z gęstą, szarożółtą wydzieliną o gnilnej woni. Następnie formują się ropnie, zarówno w miąższu jak i w postaci wyniosłych i wyczuwalnych ponad skórę
guzów. Ropnie takie często otwierają się do światła zatoki
i przewodów mlekonośnych, bądź na zewnątrz, dając ropne przetoki. Skuteczność leczenia w dużej mierze zależy od
szybkości i okresu trwania choroby w której podjęto terapię. Zbyt późne rozpoznanie zazwyczaj prowadzi do utraty wydzielniczości w zajętych ćwiartkach, do powstania
trudno leczących się ropni i niegojących przetok. Zdarzają
się również upadki śmiertelne zwierząt, poronienia bądź
uszkodzone płody.
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Gzy także groźne

Gzy obniżają mleczność !

Ciepły i wilgotny sezon pastwiskowy, wypasające sie bydło
– to także raj dla innych muchówek, które upodobały sobie
akurat te zwierzęta jako element swego cyklu życiowego.
Gzawica, to właśnie ta choroba, która przysparza bardzo
dużo stresu krowom a strat ekonomicznych właścicielom.
Wywołuje ją popularna w Polsce muchówka Hypodermis
bovis, tzw. „duży giez bydlęcy” (w mniejszym stopniu Hypoderma lineatum).

Liczne badania naukowe wykazują, że najpoważniejszymi skutkami inwazji gzów są straty wynikające ze spadku
mleczności krów. Obniżenie produkcji mlecznej może sięgnąć nawet 25%, spadek zawartości tłuszczu może wynosić
do 35%. Straty produkcyjne to także poubojowe konfiskaty
mięsa oraz skór trwale uszkodzonych przez larwy gzów.

Wbrew powszechnie panującej opinii, owady te mają
bardzo uwstecznione aparaty gębowe, a co za tym idzie
nie mają możliwości „gryzienia” zwierząt. Żyją one bardzo
krótko (kilka dni) nie odżywiając się w ogóle, w przeciwieństwie do ich larw, odbywających długie i skomplikowane
wędrówki w organizmie zarażonych zwierząt.

Kiedy i dlaczego obawiać się gzów?
Słoneczne dni, od maja/czerwca do sierpnia, to okres godowy tych owadów. Po zapłodnieniu samce giną, a samice poszukują odpowiedniego miejsca do złożenia jaj. Jest
nim sierść bydła, na której jaja przyklejane są do włosów
w okolicach stawu skokowego. Sam moment składania
jaj przez gzy nie jest dla zwierząt bolesny, stresowo i lękliwie reagują na odgłos nadlatujących much. Samice po
złożeniu jaj również giną. Po około 3 dniach rozwijają się
robakowate larwy pierwszego stadium (L1), które przenikając przez skórę zaczynają swoją kilkunasto tygodniową
wędrówkę. Przebiega ona początkowo wzdłuż nerwów
i powięzi, w kierunku kanału kręgowego. Kiedy dotrą do
jego odcinka krzyżowo-lędźwiowego, przebywają tam do
4 miesięcy i wielkości ok. 1,5 cm. Następnie wędrują pod
skórę grzbietu, tam tworzą w niej tzw. otwory oddechowe,
linieją przekształcając się w larwę L2, oddychającą już powietrzem atmosferycznym. Pozostają w tym miejscu, rosnąc i przekształcając się w kolejne stadium III (L3).
Jedynym widocznym zewnętrznym objawem gzawicy są
występujące w tym okresie rozwojowym tzw. „guzy gzowe”. Powstają one u bydła zazwyczaj od lutego do listopada. Larwy L3 przebywają w nich około dwa miesiące,
a następnie wypadają przez otwory oddechowe do ściółki
i przekształcają się w poczwarkę. Z niej po 1–2 miesiącach
wykluwa się dojrzały owad a cały cykl rozwojowy trwa około 12 miesięcy. Tak długotrwałe przebywanie larw w mięśniach oraz kanale kręgowym nie jest obojętne dla zdrowia
zwierzęcia, a co za tym idzie ekonomiczności i opłacalności
hodowli.
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Leczenia gzawicy to przede wszystkim podawanie iwermektyn podskórnie, najlepiej w miesiącach od września do
grudnia, kiedy to larwy nie są jeszcze w kanale kręgowym.
Zamierające larwy w tym miejscu mogą powodować poważne komplikacje zdrowotne w postaci porażeń czy niedowładów.

Ślimaki, a przywra wątrobowa
Innym bezkręgowcem, żyjącym na pastwisku jest ślimak
Błotniarka moczarowa. Ma on bardzo duże znaczenie dla
zdrowia wypasanego bydła, ze względu na to, iż uczestniczy
w cyklu życiowym przywry wątrobowej (Fasciola hepatica).
Jaja pasożyta dostają się do przewodu pokarmowego krowy wraz z żółcią z wątroby, a następnie są wydalane razem
z kałem. Poza organizmem żywiciela zachowują żywotność
od 2 do 6 miesięcy. W zbiornikach wodnych z jaja wykluwa
się larwa zwana miracidium atakująca ślimaki wodne, będące żywicielem pośrednim. W ślimaku larwa przekształca
się w sporocystę, z której namnaża się kolejne stadium larwalne – redia, a następnie cerkarie. Cały proces trwa ok. 2
miesiące i prowadzi do wytworzenia do 2000 cerkarii z jednego jaja. Cerkarie aktywnie opuszczają ślimaka. Posiadają
one zdolność ruchu i przymocowują się do roślin wodnych.
Następnie cerkarie tracą ogony, otorbiają się i przekształcają
w formę inwazyjną – metacerkarię. W tej postaci są w stanie
przetrwać nawet przez kilka tygodni czy nawet miesięcy,
w zależności od temperatury. Po zjedzeniu formy inwazyjnej,
zwykle z roślinami, małe przywry uwalniane są w dwunastnicy, przenikają ściany jelita i dostają się do jamy otrzewnej.
Poprzez naczynia krwionośne dostają się do wątroby, gdzie
drążą miąższ w celu osiągnięcia przewodów żółciowych.

Skutki choroby
Przywry wędrując uszkadzają nie tylko tkanki wątroby, ale także naczynia krwionośne, co może być przyczyną poważnych
krwotoków wewnętrznych. W przypadku intensywnej inwazji uszkodzenia wątroby są znaczne, narząd jest powiększony,
włóknisty, przewody żółciowe rozszerzone, a ich światło czę-

Pastwisko
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sto zaczopowane przez pasożyty. W przewlekłych przypadkach dochodzi do marskości wątroby. Przywry, ze względu
na fakt wędrowania naczyniami krwionośnymi u zwierząt
znajdowane są także w płucach, mózgu czy przedostają się
do płodu ciężarnych krów. Wyżej wymienione zmiany wątrobowe stwierdzane są dopiero sekcyjnie u zwierzęcia padłego.
• brak apetytu
• słabe przyrosty masy ciała bądź wychudzenie
• obniżona produkcja mleczna
• niedokrwistość
• powiększony obrys jamy brzusznej

Jak zapobiegać zachorowaniu ?
pastwiskiem, unikanie wypasania na terenach podmokłych,
bagnistych a przede wszystkim stały dostęp do świeżej wody.
Leczenie polega na podawaniu leków przeciw przywrom,
szczególnie takich, które działają nie tylko na postaci dojrzałe
pasożyta, ale również na formy larwalne.

ląd
otorbione
metacerkarie

zarażona krowa

jaja

miracidia

cerkarie
błotniarka
moczarowa

woda
Cykl życiowy przywry wątrobowej Fasciola hepatica

Zagrożeń jest więcej
Wymienione schorzenia to tylko niektóre, najczęściej spotykane choroby, na które narażone jest bydło w okresie
pastwiskowym. Wiele innych dolegliwości może być związanych z niedoborami mineralnymi w czasie wypasania jak
np. tężyczka, zatruciami roślinami czy choćby uczuleniem
na światło (fotosensybilizacja).

Widoczne zaczerwienione, bolesne, obrzęknięte
wymię ze zdojoną obok ropną wydzieliną
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lek. wet. Bartosz Kopacz
Gabinet Weterynaryjny WIMILK
WIPASZ S.A.
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Co nas gn´bi latem w tuczach
Wysokie temperatury, słaby ruch powietrza i jaskrawe światło dzienne to czynniki zmieniające mikroklimat w chlewniach zwłaszcza w ciepłych miesiącach. W połączeniu z nieodpowiednimi warunkami zoohigienicznymi predysponują do wystąpienia charakterystycznych dla lata problemów natury zdrowotnej i behawioralnej. Hodowcy i lekarze weterynarii opiekujący się tuczarniami częściej
niż w pozostałych porach roku borykają się ze stresem cieplnym, spadkiem pobrania paszy, kanibalizmem, różycą czy chorobami wywoływanymi przez drobnoustroje beztlenowe.
lek. wet. Mariusz Martyniuk – WIPASZ S.A.

U świń wysoka temperatura otoczenia prowadzi do zachwiania równowagi cieplnej wywołując stres cieplny. Następuje nadmierny wzrost ciepłoty ciała i przegrzanie organizmu (hipertermia). W skrajnych przypadkach, może dojść
do udaru cieplnego i upadków zwierząt. Wrażliwość świń
na działanie wysokich temperatur zależy w dużej mierze
od stanu zdrowia i masy ciała zwierzęcia. Warto w ciepłych
porach zmniejszyć zagęszczenie świń w chlewni. Nadmierna koncentracja świń w kojcach sprzyja ich przegrzaniu i utrudnia ochładzanie, dodatkowo wywołuje agresję
a nawet kanibalizm, który objawia się obgryzaniem uszu,
ogona czy boków ciała, najczęściej u świń o masie ciała
powyżej 30kg. Wśród czynników wywołujących takie zaburzenie najczęściej wymienia się nieodpowiednie warunki środowiskowe: nadmierne zagęszczenie, wysokie temperatury w chlewni, jaskrawe światło, błędy żywieniowe,
bezściołowy system utrzymania. Najprostszym sposobem
zmniejszenia ilości przypadków kanibalizmu jest zredukowanie obsady w kojcach, ograniczenie natężenia światła
i suplementacja dodatkami mineralno-witaminowymi.
Niekorzystny wpływ wysokich temperatur na świnie ograniczamy stosując różnorodne sposoby schładzania budynków i zwierząt. Hodowcy często zacieniają chlewnie
(np. przez sadzenie drzew), przysłaniają okna w pomieszczeniach, dbają o dobrą izolację dachu i ścian oraz wymuszają
w budynkach ruch powietrza. W małych pomieszczeniach
można spróbować chwilowo zwiększyć ruch powietrza
poprzez wietrzenie przy otwartych drzwiach i oknach.
W chlewniach z wentylacją mechaniczną zwiększamy
prędkość przepływu powietrza. Bezpośredni system chłodzenia świń (kropelkowy i natryskowy) polega na okresowym zwilżaniu dorosłych sztuk, a następnie osuszeniu
ich ciała poprzez ruch powietrza. Parująca woda odbiera
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energię z powierzchni skóry, obniża jej temperaturę i daje
zwierzęciu uczucie chłodu, zmniejszając tym samym stres
termiczny.
Parametry mikroklimatu w tuczarniach			
Grupa wiekowa

Temperatura

Warchlaki	17–25º C
Tuczniki	12–20º C

Wilgotność

Ochłodzenie

55–75%
20–80%

5–6 Mcal/cm/sek
6–7 Mcal/cm/sek

W lecie, a zwłaszcza w czasie upałów, wzrasta 2–3-krotnie
pobieranie wody przez trzodę chlewną, dlatego konieczne
jest zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do wody.
W organizmie zwierzęcia działa ona tak jak system chłodzenia i jest w stanie obniżyć temperaturę ciała nawet o 0,5° C.
Najlepiej aby woda miała temperaturę 12–18° C, warto także zadbać o jej odpowiednio szybki przepływ w poidłach.
Tuczniki tracą również apetyt i ograniczają spożycie paszy. Wiąże się to ze zmniejszeniem przyrostów dziennych
i wydłużeniem czasu trwania tuczu. Zwierzęta podchodzą do karmników w chłodniejszych porach – najczęściej
wieczorem. Zapalając po zmroku na 2–3 godziny światło
w chlewni wydłużamy czas pobierania paszy i umożliwiamy świniom spożycie większej ilości pokarmu. W okresie
upałów wskazane jest skarmianie pasz natłuszczanych,
gdyż metabolizm tłuszczów nie powoduje wydzielania
dużych ilości ciepła jak to ma miejsce w przypadku przemiany węglowodanów czy białka, dzięki czemu świnie łagodniej przechodzą stres cieplny. W czasie upałów zaleca
się także podawanie w wodzie witaminy C, będącej silnym
antyoksydantem, który wzmacnia odporność organizmu
i łagodzi skutki stresu cieplnego. Celowe jest też, zwiększenie w dawkach pokarmowych poziomu potasu, sodu
i magnezu.

Profilaktyk a
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• Żywienie – częste zmiany pasz, nadmiar węglowodanów
i tłuszczów (wzrost pH jelit sprzyja namnażaniu się zarazka – różyca endogenna).
Najbardziej podatne na infekcję włoskowcem różycy są świnie w wieku powyżej 3 miesięcy. Prosięta ssące w większości
przypadków wykazują odporność na zakażenie, co ściśle wiąże się z ilością swoistych przeciwciał pobranych z siarą lochy.
Wyróżnić można zakażenie egzogenne lub endogenne.
W pierwszym przypadku dochodzi do infekcji ze środowiska
zewnętrznego głównie drogą pokarmową. Zakażenie endogenne warunkowane jest często zmianami w składzie flory
bakteryjnej jelit – wzrost pH w jelitach predysponuje do namnażania się włoskowców różycy.

Choroby w tuczarni
Różyca (łac. rhusiopathia suum) lub erysipeloid (łac. erysipelas suum) – groźna dla ludzi, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna choroba świń o zróżnicowanym przebiegu – ostrym
lub przewlekłym. Występuje na całym świecie.
Chorobę wywołuje włoskowiec różycy (Erysipelothrix rhusiopathiae), regularna, gram dodatnia pałeczka. Obecnie
w obrębie gatunku wyróżnia się ponad 20 serotypów oraz
szczepy N nie wykazujące antygenu typowo-swoistego.
Niektóre źródła szacują, iż włoskowiec różycy obecny jest
u około 30–50% zdrowych świń najczęściej w migdałkach
i węzłach chłonnych.
Bakteria ta jest dosyć oporna na czynniki takie jak wahania temperatury, gnicie, suszenie czy zmiany pH. Obecna
jest w ziemi zakażonej odchodami zarażonych świń lub
nosicieli włoskowca, gdzie latem utrzymuje się przy życiu
kilkadziesiąt dni, zimą natomiast jeszcze dłużej. W boczku
wędzonym może ona przeżyć ok. 3 miesięcy, natomiast
w mięsie peklowanym nawet 6 miesięcy. W wyschniętej
krwi, kale, śluzie: 1–6 m-cy; w zakopanych zwłokach – do
10 m-cy; w mięsie mrożonym – znacznie dłużej.
W 55° C ginie po 15 minutach, w 70° C – po kilku.
Pojawienie się różycy cechuje wyraźna cykliczność i sezonowość. Jest to również choroba środowiskowa, bo poza
zarazkiem do jej wystąpienia predysponują:
• lato – stres termiczny, burze – zmiany ciśnienia, duża
zmienność mikroklimatu w chlewni;
• namnażanie zarazka następuje w kale, więc ścielenie
słomą i rzadsze usuwanie gnoju sprzyja zachorowaniom
zwierząt;
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Możemy wyróżnić kilka czynników wpływających na zachorowanie oraz natężenie przebiegu choroby:
• ilość i zjadliwość bakterii
• stan fizjologiczny zwierzęcia
• stan immunologiczny zwierzęcia
Okres inkubacji choroby wynosi 3–4 (2–7) dni. Możemy wyróżnić trzy postacie choroby:
• postać ostra (posocznicowa): najczęściej objawia się
wzrostem temperatury ciała do 42° C i wyżej, zapaleniem spojówek, apatią, brak apetytu, zagrzebywaniem się
w ściółce, a także zaczerwienieniem na skórze – głównie
uszu, ryja, pachwin; W konsekwencji zgon.

Profilaktyk a

•p
 ostać pokrzywkowa – podostra: temperatura ciała 41° C–
42° C, apatia, brak apetytu, zapalenie spojówek, wymioty, zagrzebywanie się w ściółce, charakterystyczne romboidalne
wykwity na skórze o kolorze jasnoczerwonym, a następnie
ciemnoczerwonym do coraz bardziej sinego – na grzbiecie
i bokach, wyniesione 2–3 mm ponad skórę, ostro odgraniczone od poziomu skóry.
•p
 ostać przewlekła: chroniczne zapalenie stawów i wsierdzia,
kulawizny, niewydolność serca, postać przewlekła może być
następstwem postaci ostrej lub podostrej. Objawy bardzo
podobne jak w pozostałych postaciach, ale mniej nasilone,
Rozwój postaci przewlekłej wynika z nieprawidłowo przeprowadzonej profilaktyki (szczepienia zwierząt), zastosowanego leczenia oraz nieprawidłowych warunków środowiskowych.

Leczenie i profilaktyka przeciwróżycowa
powinna być stosowana pod nadzorem
lekarza weterynarii.
Beztlenowce są jednymi z najbardziej prymitywnych drobnoustrojów, bytującymi w miejscach o ograniczonej zawartości tlenu lub całkowicie go pozbawionych. Fizjologicznie
stwierdzamy obecność Clostridium Spp., w przewodzie
pokarmowym, szczególnie w jelitach grubych gdzie są florą dominującą. Beztlenowce to bakterie warunkowo chorobotwórcze. Wywołują chorobę przy udziale czynników
immunosupresyjnych np: stres, niekorzystne warunki środowiskowe, wirusy, pasożyty, błędy żywieniowe. W tuczarniach największe znaczenie mają beztlenowce z rodzaju
Clostridium Spp. wywołujące AAD – zapalenie jelit prosiąt
i warchlaków oraz nagłą śmierć loch i tuczników.
Zapalenie jelit prosiąt i warchlaków wywołuje Clostridium
difficile, wytwarzający przetrwalniki oraz enterotoksynę
alfa, cytotoksynę beta i ADP-rybotransferazę. Drobnoustrój

na też zdolność do kolonizacji błony śluzowej przewodu
pokarmowego w związku z posiadaniem fimbri. Działanie
wymienionych czynników chorobotwórczych doprowadza
do biegunki, a w ostych przypadkach do nadmiernego rozszerzenia światła okrężnicy( toxic megacolon). Duża zachorowalność i śmiertelność występuje u prosiąt. W grupach
warchlaków śmiertelność sięga maksymalnie 15%, a po
przechorowani obserwuje się u nich wolniejsze przyrosty
w porównaniu do zwierząt, u których nie wystąpiły objawy
choroby. W zapobieganiu AAD uzasadnione jest podawanie
zakwaszacza w wodzie i stosowanie probiotyków blokujących receptory dla C.difficile.
Nagła śmierć loch i tuczników powodowana jest przez Clostridium novyi. Bakterie te wytwarzają bardzo oporne przetrwalniki oraz szereg toksyn, a najgroźniejsze są toksyny A i B.
Clostridium novyi wywołuje chorobę w okresach obniżonej
odporności organizmu, często przy współistnieniu innych
schorzeń, które stwarzają warunki do namnożenia się beztlenowców w wątrobie. Rozwija się hepatopatia indukowana toksynami wytworzonymi przez wegetatywne postacie
C.novyi. Obserwujemy upadki zwierząt w dobrej kondycji,
bez objawów zwiastunowych. Zwłoki padłych zwierząt
szybko ulegają rozdęciu, a w wątrobie podczas sekcji widoczne są pęcherzyki powietrza i kruchość miąższu. Często
stwierdzamy splenomegalię, wodobrzusze i obrzęk gazowy
tkanki podskórnej. W chlewniach, w których odnotowuje się
nagłe upadki, szczególnie tuczników należy pulsacyjnie podawać z wodą zakwaszacz, wykonywać dezynfekcje bieżące
i zapewniać zwierzętom komfort termiczny.
Okres letni – kluczowe jest zapewnienie zwierzętom komfortu środowiskowego, odpowiedniego żywienia oraz profilaktyki. Każdy hodowca stosując wyżej wymienione zasady
osiągnie zadowalający wynik produkcyjny.
lek. wet. Mariusz Martyniuk
WIPASZ S.A.
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Kiszone ziarno kukurydzy
w ˝ywieniu Êwiƒ
Wszyscy hodowcy trzody chlewnej wiedzą o tym, że ziarno kukurydzy jest wyśmienitym zbożem którego możemy użyć podczas bilansowania dawek pokarmowych we własnym gospodarstwie. Zapytać
należy tylko czy w praktyce, przy dzisiejszych jej cenach, surowiec ten jest powszechnie używany? Ze
względu na bardzo wysokie koszta związane z jej suszeniem i wysokie ceny rynkowe jest ona niestety pomijana przy bilansowaniu dawek pokarmowych. Spotykamy suszoną kukurydzę praktycznie
tylko w paszach dla najmłodszych zwierząt. Jeżeli udało by się obniżyć wydatki związane z jej przygotowaniem do przechowywania to z pewnością mogli byśmy użyć jej także w tuczu , a przez to realnie zaoszczędzić i poprawić walory naszych pasz.
Łukasz Szulawa – WIPASZ S.A.

Dlaczego kiszona kukurydza?
Struktura zasiewów kukurydzy z roku na rok rośnie nie tylko
ze względów jej przydatności do produkcji pasz lecz także
ze względu na jej zastosowanie w przemyśle spożywczym
czy bioenergetyce. Na przełomie ostatnich 15–20 lat zużycie ziarna kukurydzy wzrosło w Polsce 4–5 krotnie. Mimo,
iż producenci borykają się z rosnącymi cenami środków
produkcji to uprawa kukurydzy cieszy się coraz większym
powodzeniem chociażby ze względu na duże straty w zasiewach zbóż i innych roślin ozimych oraz na zadawalające
wyniki ekonomiczne uprawy za lata poprzednie. Szacuje
się zatem dalszy wzrost powierzchni zasiewów kukurydzy.
Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, związane z tym opóźnienia w zasiewach oraz niepewną pogodę
podczas żniw kukurydzianych możemy spodziewać się,
że tegoroczne ziarno będzie charakteryzowało się wysoką wilgotnością. Zwiększy to niestety i tak bardzo wysokie
koszty związane z jego wysuszeniem. Alternatywą dla suszenia ziarna jest jego zakiszanie. Kiszenie pozwala zminimalizować koszta związane z przygotowaniem ziarna do
jego przechowywania oraz umożliwia wykorzystanie zboża o największej dostępności energii i innych składników
pokarmowych dla potrzeb własnego gospodarstwa.
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Przygotowanie
Rozdrobnione ziarno kukurydzy możemy zakiszać w rękawach foliowych lub silosach betonowych. W przypadku
rękawów powinniśmy dobrać ich średnicę tak abyśmy wybierali z nich zakiszoną masę codziennie. W przypadku gdy
nie będziemy w stanie tego robić stworzymy niebezpieczeństwo zagrzewania się naszego surowca szczególnie
w okresach występowania wyższych temperatur. Bardzo
ważne jest zastosowanie konserwantów biologicznych
bądź chemicznych szczególnie gdy ziarno ma mniejszą
wilgotność. Suche ziarno gorzej się ubija i trudniej stworzyć jest warunki beztlenowe. Dodatek konserwantów
szybciej obniży pH zakiszanej masy do prawidłowego poziomu 4,0–4,3. Optymalna zawartość suchej masy w ziarnie
powinna wynosić 65–67%. Gdy wilgotność przekracza ten
poziom może wystąpić nadmierna fermentacja zakiszanej
kukurydzy. Gotowy produkt możemy zacząć skarmiać już
po 2–3 tygodniach. Prawidłowo przygotowane ziarno możemy przechowywać w warunkach beztlenowych nawet
do kilkunastu miesięcy.

Aspekt ekonomiczny.
Koszt zakiszenia kukurydzy(rękaw, usługa, konserwant)
wynosi ok. 60–80 zł/t. Mimo tego, że ze względu na wysoką wilgotność, będziemy musieli naszą dawkę uzupełnić
o dodatkowe składniki (głównie białko i włókno) to widzimy, że kiszone ziarno jest surowcem tańszym od jego suszonego odpowiednika. Cena suchej kukurydzy kształtuje
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się na poziomie cen innych dobrej jakości zbóż. Mimo, iż
uzasadnione jest jej użycie w dawkach pokarmowych
w celu polepszenia walorów naszych pasz, to w większości przypadków, ze względu na niekorzystny aspekt ekonomiczny jest ona niestety pomijana. Bardzo dużo słyszy
się o zastosowaniu KZK na zachodzie Europy w systemach
żywienia „na mokro” (50–70% KZK) i rozmowa na temat
jego użycia (ze względu na przeważające suche żywienie
w Polsce) jest przez wielu hodowców spychana na drugi
plan. Można jednak w pewnym stopniu wykorzystać KZK
jako dodatek do pasz suchych. Ze względu na problemy
z zawieszaniem się paszy w karmnikach lub jej transporcie w paszociągach ciężko jest przekroczyć 30% jej udziału
w dawce pokarmowej. Warto jednak powiedzieć, że kiszone gniecione bądź śrutowane ziarno daje realne możliwości zminimalizowania kosztów wytworzenia paszy nawet
przy maksymalnym jej udziale 25–30% w paszy suchej. Im
cena pozostałych zbóż użytych do produkcji naszych pasz
jest wyższa tym większe jest uzasadnienie stosowania KZK.
Jeżeli średnia cena zakupionych zbóż kształtuje się na poziomie 770–830 zł/t to przy zastosowaniu ziarna z rękawa
bądź silosu daje nam oszczędność rzędu 40–60 zł/t gotowej paszy. Różnica ta wynika z 4–5 krotnie niższych nakładów na przygotowanie kiszonej kukurydzy w porównaniu z jej wysuszeniem oraz z możliwości wyeliminowania
dodatku zakwaszacza z naszej paszy. Musimy oczywiście
dokładnie zbilansować niedobory składników wynikające
z różnicy w suchej masie naszej kukurydzy w porównaniu
z pozostałymi komponentami. Jeżeli znamy wilgotność
KZK to jest to bardzo proste. Różnicę w zawartości białka
i włókna możemy zniwelować poprzez dodatek do naszych

Żywienie

pasz śrut ciemnych (śruty rzepakowej czy słonecznikowej).
Udział tych składników daje możliwości zaoszczędzenia
kolejnych złotówek wydanych na nasze pasze (5–20 zł/t).
Innym sposobem jest użycie dodatków białkowych np.
śruty sojowej oraz dobrze bilansującej się i dużo tańszej
niż „czyste zboża” mieszanki zbożowej z dodatkiem owsa
bądź otrąb pszennych. Możemy również bilansować nasze dawki uwzględniając w nich udział suchej kukurydzy,
a podczas przygotowania pasz dodać kiszonego ziarna
więcej (w zależności od s.m.). Jeżeli sucha kukurydza ma ok.
8,5% b.o i s.m. na poziomie 87%, a nasze KZK ma 67% s.m.
i białko na poziomie 6,8% to musimy go dać o ok. 25% więcej. Bilansując dawkę z 200 kg suchej kukurydzy w mieszalniku będziemy mieć 1050 kg paszy (250 kg KZK). Hodowcy
posiadający KZK którzy borykają się z brakami innych zbóż
w swoim gospodarstwie mogą dzięki naszym doradcom
zbadać własne surowce, a technolodzy naszej firmy stworzą mieszankę pod potrzeby każdego gospodarstwa. Jeżeli mamy kiszone ziarno kukurydzy i np. pszenżyto, pulpę
czy serwatkę, dodając stworzoną przez Wipasz mieszankę,
otrzymamy doskonale zbilansowaną paszę. Procentowy
udział Multimixów różni się w zależności od potrzeb indywidualnych gospodarstw. Jest to niezwykle prosty i coraz
częściej stosowany przez hodowców sposób tworzenia
pasz we własnym gospodarstwie. Poza bilansowaniem naszych pasz powinniśmy zwrócić uwagę także na to, że kukurydza nie jest zbożem bardzo wymagającym. Późny siew
i jej zbiór daje nam możliwości staranniejszego zajęcia się

pozostałymi zbożami. Bez znaczenia nie jest także plon.
W większości gospodarstw udaje się zebrać nawet 9–14 t
mokrego ziarna z ha. Nawet jeżeli nie mamy potrzebnego
sprzętu na rynku jest wiele firm trudniących się przygotowywaniem i konserwowaniem ziarna kukurydzy. Wystarczy przygotować utwardzone miejsce, a pracownicy tych
firm rozdrobnią i wypełnią rękawy naszą kukurydzą. Mamy
wtedy pewność otrzymania surowca najwyższej jakości.

Podsumowanie
Wszyscy staramy się o coraz lepsze wyniki produkcyjne
w naszym gospodarstwie. Obniżenie nakładów na żywienie
poprzez zmniejszenie zużycia paszy o 0,1 kg daje oszczędność ok. 10–12 zł do tucznika. Wprowadzenie tuczu 3-fazowego w porównaniu z tuczem 1–2 fazowym daje następne
10 zł oszczędności. Możemy starać się we wszelki sposób
ograniczać koszty związane z wyprodukowaniem tucznika,
ale widzimy, że zastosowanie kiszonego ziarna kukurydzy
pozwala na kolejne realne oszczędności na naszej fermie.
Mimo, że stosowanie zakiszonej masy jest bardziej pracochłonne podczas samego zadawania to myślę, że zwolenników kiszenia będzie z roku na rok przybywać.
Łukasz Szulawa
Doradca ds. Żywienia Trzody Chlewnej
WIPASZ S.A.
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Bioró˝norodnoÊç drobiu
wodnego w Polsce - kaczki
Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem dotyczy nie tylko zwierząt bytujących w warunkach naturalnych, ale również zwierząt gospodarskich wytworzonych przez człowieka. Spośród szeregu względów
motywujących ochronę jako najważniejsze wymienia się aspekty: ekonomiczne, biologiczne, naukowe,
kulturowe, a nawet emocjonalne. Zachowanie odmienności zwierząt gospodarskich określonej w piśmiennictwie anglojęzycznym jako "domestic animal diversity – DAD" związane jest tak z bieżącymi jak
i przyszłymi potrzebami hodowlanymi. Ptaki ze stad zachowawczych lub rezerwowych stanowią swoisty
"bank genów" pozwalający utrzymać zmienność genetyczną w obrębie populacji, jak również zachować
nie odkryte dotąd markery różnych cech.
Tomasz Kisiel – WIPASZ S.A.

Kompletowanie grup zachowawczych kaczek rozpoczęto
w kraju w latach siedemdziesiątych, jednak umocowanie
prawne tej idei zapadły dopiero w 1995 roku, kiedy Polska
ratyfikowała Konwencję o Różnorodności Biologicznej,
uchwaloną wcześniej na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Kaczki z krajowych grup
zachowawczych utrzymywane są metodą in-situ, a więc
praca prowadzona jest na żywych populacjach zwierząt.
Według zasad przedstawionych w Word Watch List (2000)
stan zagrożenia popolacji może obejmować kilaka stopni :
• wymarły – jeśli nie jest możliwe dalsze jej odtworzenie w
przypadku gdy nie ma już samców lub samic,
• krytyczny – kiedy liczba samców jest mniejsza lub równa
5, a liczba samic mniejsza lub równa 100 lub gdy wielkość
całej populacji jest mniejsza lub równa 120, a proporcja
samic do samców zmniejsza się poniżej 80%,
• zagrożony – kiedy całkowita liczba samców jest mniejsza lub
równa 20 i większa niż 5, a samic jest większa niż 100 i mniejsza niż 1000, bądź kiedy wielkość całej populacji jest większa
niż 1000, a mniejsza niż 1200 i maleje natomiast stosunek
procentowy samic do samców wynosi mniej niż 80%,
• nie zagrożony – kiedy liczba samców jest większa niż 20
szt., a samic większa niż 1000 szt.
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Obecnie Krajowym programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt objętych jest 10 ras/rodów/linii kaczek
w tym: Kaczki pomniejszone (K2), mieszańce Khaki Campbell z Orpingtonem (KhO-1), Pekin angielski linia syntetyczna biała (LsA), Pekin duński (P-8), Pekin Francuski (P-9), Pekin
polski (P-33) oraz Pekin krajowy (P-11, P-22, P-44 i P-55).
Liczba kaczek w stadach objętych programem ochrony
zasobów genetycznych w dniu 01.02.2012 r.
Symbol stada

Liczba samców

Liczba samic

Razem

K2
32	168
KhO-1
32	168
LsA
37
203
P-8
36	192
P-9
34	167
P-33
36	191	
P-11	101	
402
P-22	138
565
P-44	148
606

200
200
240
228
201
227
503
703
754

P-55	149

705

556

Profilaktyk a
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Biorąc zatem pod uwagę wielkość zgromadzonych krajowych populacji kaczek uznać należy, że znajdują się one
w stanie zagrożonym. Jedną z metod umożliwiających zachowanie puli genów z jednoczesnym zmniejszeniem liczby grup i ogólnej liczebności populacji zachowawczych
jest tworzenie tzw. grup syntetycznych. Mogą one powstać z udziałem grup o wspólnym pochodzeniu, odznaczających się podobieństwem genetycznym i o podobnej
użytkowości. Ciekawym przykładem może być wytworzona na Ukrainie przez Vjerjemjejenko populacja syntetyczna
kaczek z udziałem grup zachowawczych : Ukraińskiej Białej
i Brązowej oraz grupy hodowlanej Pekina. Odznacza się ona
zdolnością do autoseksingu jednodniowych piskląt. Badania nad grupami syntetycznymi prowadzono także w kraju,
a wynikiem tych badań jest m.in. populacja kaczek LsA.

piskląt. Bardzo ciekawa jest geneza powstania tego ptaka.
Twórcą Minikaczki jest profesor Książkiewicz. W pierwszym
etapie prac z populacji kaczek krzyżówek wybierano osobniki charakteryzujące się przewagą białego upierzenia.
Te selekcjonowane osobniki były ze sobą kojarzone. Nie
wyeliminowano jednak ciemnego upierzenia (lusterko)
u kaczorów. Jest to cecha sprzężona z płcią. Tak uzyskane
potomstwo krzyżowano z kaczkami typu Pekin o małej masie ciała. W wyniku tych kojarzeń, prowadzonych przez kilka
pokoleń uzyskano populację o wyrównanym pokroju. Obecnie kaczkę K2 charakteryzuje białe upierzenie. Budowa ciała
jest krępa z dobrze zaznaczoną częścią piersiową. Masa ciała
7-tygodniowych kaczorów odchowywanych sposobem intensywnym wynosi od 1,6 do 1,75 kg, a kaczek ok. 1,45 kg,
natomiast dorosła samica osiąga średnią masę 1,75 kg.

Do światowych zasobów genetycznych podlegających
ochronie (Worlf Watch List, 2000) zostały wpisane wyłącznie dwie rodzime populacje kaczek a mianowicie Kaczka
pomniejszona (K2) i Pekin polski (P33). Ptaki P33 charakteryzuje zadawalająca masa ciała i małe otłuszczenie tuszek,
a także duża wartość pokarmowa mięsa i dobra jakość piór.
Natomiast K2 odznaczają się wybitnym umięśnieniem części piersiowej oraz bardzo dobrą jakością i wylęgowością

Z uwagi na brak polskich odmian regionalnych, kaczki
z tych grup mogą odegrać dużą rolę w zachowaniu tradycji i kultury na terenie całego kraju oraz w zachowaniu
środowiska naturalnego
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Tomasz Kisiel
Produkt menadżer
WIPASZ S.A.
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Produkcja g´si w Polsce
Produkcja żywca drobiowego w Polsce w 2011 r. wyniosła 2040 tys. ton, co przełożyło się na wyprodukowanie 1420 tys. ton mięsa. Przeciętnie spożycie mięsa drobiowego na jednego mieszkańca wyniosło
ok. 25,5 kg i wzrosło w stosunku do 2010 r. o ok. 3%. Największy udział w produkcji żywca drobiowego
stanowią kurczęta brojlery – 72,1% oraz indyki rzeźne – 18,4%. Według KRD-IG (2012) udział drobiu
wodnego w ogólnej strukturze żywca drobiowego wyniósł 9,5%
Tomasz Kisiel – WIPASZ S.A.

Gęś owsiana
Produkcja drobiu wodnego w Polsce ukierunkowana jest
jednostronnie na pozyskanie materiału rzeźnego. Znaczenie gospodarcze mają gęsi oraz kaczki Pekin i kaczki
piżmowe. Produkcja towarowa gęsi oparta jest na tuczu
owsem. Jak tłumaczy Badowski (2010) słowo tucz może
się negatywnie kojarzyć się z tzw. tuczem przymusowym.
Tymczasem tucz ten wiąże się z nieograniczonym dostępem zwierząt do paszy treściwej w określonym czasie.
Doskonałym materiałem genetycznym do tuczu owsem
są mieszańce Gęsi Białej Kołudzkiej – wytworzone na bazie rodów W11 i W33. Pogłowie tej gęsi przekracza 90%
ogółu gęsi utrzymywanych w kraju. Geneza powstania tej
rasy oparta jest na gęsi Białej Włoskiej. Została ona sprowadzona do Polski z Danii w 1962 roku. Praca hodowlano
badawcze prowadzone na przestrzeni 50 lat pozwoliły na
utrwalenie genetycznych cech użytkowych.
W kraju gęsi rzeźne można produkować w oparciu o trzy
systemy odchowu:
• intensywny, trwający 12 tygodni,
• półintensywny, trwający 14 tygodni,
• ekstensywny, trwający 21 tygodni.

Uwzględniając wymagania systemu QAFP, młode polskie
gęsi owsiane odchowuje się półintensywnie, do 14 tygodnia życia. Dobrowolny tucz owsem winien wynosić nie
mniej niż 21 dni. W okresie tuczu możemy wyróżnić cztery
okresy żywieniowe:
• I okres żywienia do 4 tygodnia życia gęsi,
• II okres żywienia od 5. do 8. tygodnia życia gęsi,
• III okres żywienia od 9. do 14. tygodnia życia gęsi,
• IV okres żywienia od 15. do 17. tygodnia życia (tucz).

Skład mieszanek paszowych dla gęsi rzeźnych – WIPASZ S.A.
Parametry mieszanek

KBG 1	

KBG1	

KBG2

KBG3

Wiek
0–14 dni	15–28 dni
29–56 dni
Powyżej 56 dni
Postać
kruszonka
granulat
granulat
granulat
Energia metaboliczna
2750 kcal
2750 kcal
2800 kcal
2780 kcal
Białko ogólne	19,0%	19,0%	16,0%	15,0%
Lizyna	1,0%	1,0%
0,80%
0,73%
Metionina
0,48%
0,48%
0,38%
0,28%
Ca ogólny	1,0%	1,0%
0,9%
0,8%
P ogólny
0,7%
0,7%
0,67%
0,6%
Na
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
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Profilaktyk a

Przykładowa dawka pokarmowa w okresie odchowu i tuczu owsem
Okres tuczu

Mieszanka treściwa

Dawka g/dz./szt.

		1. tydzień – 45
2. tydzień – 115
0–4 tygodni
KBG - 1
		
3. tydzień – 190
		
4. tydzień – 210
5–8 tygodni
KBG-2
200–240
9–14 tygodni
KBG-3
ok. 220
		1–4 dni – 300
pow. 14 tygodni
owies
5–17 dni – 600
		
> 18 dnia – 300

Po zakończeniu prawidłowo przeprowadzonego odchowu masa ciała gąsiąt powinna wynosić około 5,2–5,4 kg.
Ptaki przed rozpoczęciem tuczu powinny być do niego
przygotowane. W tym celu należy przeprowadzić bieżące
brakowanie stada, usuwając gęsi o zbyt małej masie ciała,
z wadami budowy. Gęsi winny być odrobaczone. Masa ciała gęsi owsianej żywionej zgodnie z technologią po zakończeniu tuczu powinna wynosić około 6,2–6,7 kg. Wyraźny
dymorfizm płciowy sprawia, że samce są cięższe od samic
o około 0,5 kg.
Ważnym elementem wpływającym na jakość tuczu jest
zapewnienie ptakom odpowiedniej powierzchni bytowania. Według Badowskiego (2010) pozytywny wpływ na
produkcyjność gęsi ma odpowiednie położenie pastwiska.
Oddalone w pewnej odległości od gospodarstwa zmusza
do przemieszczania ptaków i wywołuje efekt treningu.
Wzrasta masa mięśni piersiowych i nóg.

Pasza objętościowa

Dawka dz./szt.

zielonki/ tarta marchew

do woli

zielonki, siano
zielonki, siano

do woli
do woli

naniu do ptaków pochodzących od gęsi gęgawy mają
one gorzej zaznaczone cechy mięsne, natomiast lepiej
reprodukcyjne. Ptaki z grup zachowawczych doskonale
nadają się do chowu przyzagrodowego. Charakteryzują się
bardzo dobrą zdrowotnością i adaptacją do trudniejszych
warunków środowiska. Zaletą tych ptaków jest także dobra
żerność, są tolerancyjne w stosunku do innych gatunków
ptaków. Dodatkowo ich atrakcyjne upierzenie jak np. gęś
kubańska czy Landes wpływają na walory estetyczne naszego otoczenia.
Tomasz Kisiel
Produkt menadżer
WIPASZ S.A.

Rezerwa genetyczna gęsi
W skład populacji gęsi w Polsce wchodzą także często nie
doceniane ptaki ze stad zachowawczych i rezerwowych.
Krajowe odmiany południowe i północne gęsi pochodzą
od szarej gęsi gęgawy (Anser anser). Pracę nad ochroną
tych cennych populacji rozpoczęto na początku lat siedemdziesiątych. Odmiany regionalne wytworzone w różnych regionach Polski i w różnych warunkach środowiska
różnią się znacznie między sobą. Odmiany południowe
reprezentowane przez gęsi kieleckie, lubelskie i podkarpackie charakteryzuje mniejsza masa ciała w porównaniu z gęśmi "północnymi" takimi jak kartuskie, pomorskie,
rypińskie czy suwalskie. Zgromadzone w Stacji Zasobów
Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach gęsi
uzupełniono o ptaki pochodzące od gęsi łabędziowatej
(Anser cygnoides). Zaliczamy do nich gęś garbonosą oraz
sprowadzoną z dawnego terenu ZSRR gęś kubańską. Gęsi
te charakteryzuje duża narośl u nasady dzioba. W porów-
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Nasz Kurczak
Nasz Kurczak- doskonały każdego dnia!
Grillujemy! Lato w pełni – urlopy, wakacje, a my zapraszamy na ucztę w plenerze. Skrzydełko? Czy nóżka?
Oczywiście z kurczaka Nasz Kurczak.
Więcej sprawdzonych przepisów na stronie www.naszkurczak.pl.

Diabelskie skrzydełka z kurczaka
Składniki:
400 g skrzydełek z kurczaka Nasz Kurczak
2 łyżki sosu sojowego
	1 łyżka miodu
2 ząbki czosnku
	1 papryczka chili
2 łyżki oleju rzepakowego
limonka
Sposób przygotowania:
1.	W misce przyrządzić marynatę: wymieszać sos sojowy,
miód, pokrojony czosnek i papryczki chili.
2.	Skrzydełka natrzyj marynatą, odstaw na 2–3 godziny
3.	Rozgrzać grill.
4.	Skrzydełka rozłóż na posmarowanej olejem aluminiowej tacce, grilluj po około 15 minut z każdej strony.
5.	Podawać z limonką.
Czas przygotowania:
2,5 – 3,5 godziny

Jeśli jesteś wielbicielem dobrej kuchni i Naszego
Kurczaka prześlij swój przepis wraz ze zdjęciem na
adres marketing@naszkurczak.pl
Najciekawsze przepisy nagrodzimy upominkami!
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Przepisy
Sałatka z serem pleśniowym
i grillowaną piersią kurczaka
Składniki:
400 g fileta z piersi kurczaka Nasz Kurczak QAFP
5–6 pomidorków koktajowych
rukola lub dowolny mix sałat
ok. 15 szt. czarnych oliwek
	150 g błękitnego sera pleśniowego np. Lazur
2 łyżki pestek słonecznika
2 łyżki pestek dyni
sól, pieprz, 2 łyżki oliwy
Sos:
• 4 łyżki oliwy
•	1/2 łyżeczki soli
• ¼ łyżeczki pieprzu
• 3 łyżki octu winnego
Sposób przygotowania:
1.	Pierś kurczaka pokroić na plastry o grubości ok. 2 cm,
posolić i popieprzyć, posmarować oliwą.
2.	Grillować na grillu węglowym lub elektrycznym lub na
patelni grillowej, ostudzić.
3.	Ułożyć na talerzu sałatę, przekrojone na pół pomidorki,
oliwki, pokrojony w kostkę ser.
4.	Przygotować sos – umieścić wszystkie składniki w słoiku, energicznie potrząsnąć.
5.	Do sałatki dodać pokrojone w paski kawałki piersi
z kurczaka.
6.	Na gorącej patelni uprażyć pestki dyni i słonecznika,
posypać nimi sałatkę.
7.	Całość zalać sosem.
Czas przygotowania:
30 minut
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Nasz Kurczak

Czy mi´so z grilla jest zdrowe dla dzieci?
Trwa sezon grillowy i wielu z nas zadaje sobie pytanie czy produkty z grilla są zdrowe i bezpieczne
dla dzieci.
Anna Zielonka – WIPASZ S.A.

Zdecydowanie tak! Pod warunkiem, że do pieczenia na ruszcie wybieramy najlepsze gatunkowo, świeże mięso – najlepiej
drobiowe. Jest ono delikatniejsze i szybsze w przygotowaniu
niż np. mięso wieprzowe, ponadto zawiera niewielką ilość
tłuszczu. Idealne do grillowania są udka, podudzia, skrzydełka oraz filety z piersi z kurczaka Nasz Kurczak. Możemy
też wybrać produkty z linii Grill Express – idealnie, łagodnie
przyprawione elementy z kurczaka. Ważne jest to, że mięso
Nasz Kurczak pochodzi ze sprawdzonych hodowli, a jego
wytwarzanie jest kontrolowane na każdym etapie. Dodatkowym atutem jest hermetyczne opakowanie, które zapewnia
bezpieczeństwo produktu, jest gwarancją oryginalnego zapakowania przez producenta i uniemożliwia wyciek osocza.
O wysokiej jakości produktów Nasz Kurczak świadczy certyfikat Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP gwarantujący najwyższą jakość produktu, a także wyróżnienia
godłami Doceń Polskie oraz Poznaj Dobrą Żywność.
O czym jeszcze powinniśmy pamiętać podczas grillowania?
Ważna jest właściwa temperatura przechowywania produktu, więc jeśli grillujemy w terenie spakujmy mięso przeznaczone na grilla do lodówki turystycznej. Dzięki niej produkty
będą do ostatniej chwili trzymane w chłodzie i pozostaną
świeże.
Jeśli samodzielnie przyprawiamy mięso z kurczaka, co najmniej kilka godzin przed grillowaniem warto je posmarować
marynatą. Dzięki temu będzie smaczniejsze i bardziej soczyste. Jeśli nie dysponujemy czasem wybierzmy gotowe produkty do grillowania np. Nasz Kurczak z linii Grill Express.
Na co jeszcze zwrócić uwagę, aby mieć pewność że produkty
z grilla będą smaczne i zdrowe?
Należy pamiętać, aby węgiel, którym rozpalamy grill był już
wypalony (koloru białego). Węgiel palący się wydziela bowiem
szkodliwe substancje, które wnikają w jedzenie. Pieczemy
nad żarem – powstaje on po ok. 25 min od rozpalenia węgla.
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Warto używać tacek lub folii aluminiowej – dzięki nim tłuszcz
nie będzie skapywał na żar. Nie powstaną więc szkodliwe dla
zdrowia substancje. Poza tym produkty szybciej się upieką
i będą soczyste. Jeśli nie pieczemy na tacce lub folii posmarujmy ruszt olejem. Dzięki temu pieczone produkty nie będą
do niego przywierały.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i życzę udanego sezonu grillowego.
Anna Zielonka
Produkt Menadżer
Zakład Drobiarski Wipasz S.A.

Zdrowie

Podsumowanie kampanii
Nowa JakoÊç w drobiarstwie
System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP to pierwszy krajowy system jakości w drobiarstwie.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, odpowiedzialna za
powstanie Zeszytu Branżowego Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP.

Produkty oznaczone logo QAFP są postrzegane jako
świeże, wysokiej jakości i bezpieczne*.
45

Jest świeży

42

jest wysokiej jakości
38

Jest bezpieczny

35

Spełnia wysokie standardy higieniczne

33

Pochodzi z drobiu hodowanego w humanitarnych warunkach
Jest zawsze tej samej jakości

16

Ma doskonały smak

16

Naturalnie karmione zwierzęta
Nie wiem

Główną ideą wprowadzenia systemu jest podniesienie jakości mięsa drobiowego. Aby wypromować drób klasy
premium wśród konsumentów opracowano kampanię promocyjną Sprawdzony Drób – Nowa Jakość w drobiarstwie
obejmującą: reklamę w mediach (telewizja, internet, prasa
handlowa), pokazy kulinarne, spotkania branżowe. W wyniku
przeprowadzonej kampanii*:

36

Aktualnie 8 Zakładów Drobiarskich w tym Wipasz S.A. posiada
certyfikat QAFP w zakresie uboju i rozbioru drobiu.

• Prawie 30% Polaków spontanicznie zadeklarowało, że zetknęło się z kampanią „Sprawdzony drób” w mediach,
• Znajomość wspomagana kampanii jest zdecydowanie
wyższa od spontanicznej – przynajmniej jeden z elementów kampanii widziało niemal 45% Polaków,
• Reklamy ze znakiem jakości QAFP/ logo „Sprawdzony drób”
w Internecie widziało 10% respondentów,
• Niemal 70% Polaków deklaruje, że będzie kupować mięso drobiowe ze znakiem jakości QAFP lub logo „Sprawdzony drób”,
*Badanie ilościowe zrealizowane dla Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby
Gospodarczej przez MillwardBrown w marcu 2013 r na ogólnopolskiej
reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15–70 lat.
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Reportaż

Otwarcie obory u Paƒstwa Tomaszewskich!
W dniu 9 czerwca br. uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu obory dla bydła mlecznego w miejscowości
Bombalice w gminie Gozdowo. Gospodarzem tej imponującej imprezy, którą odwiedziło około 1000
osób, był Pan Ryszard Tomaszewski wraz z małżonką Grażyną.
Anna Kula – WIPASZ S.A.
W nowym obiekcie, z którego Państwo Tomaszewscy są
bardzo dumni, we wrześniu 2012 roku zainstalowano cztery roboty udojowe. W planach jest do wstawienia jeszcze
jeden. Na dzień dzisiejszy stado naszego hodowcy liczy
240 krów, ale w planie jest powiększenie go o kolejne 80
krów dojnych. Natomiast areał Pana Ryszarda wraz z areałem syna Dariusza wynosi 160 ha.
Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy Państwa Tomaszewskich, którym przy współpracy z firmą WIPASZ udało się
znacznie zwiększyć średnią wydajność stada.
Państwo Tomaszewscy rozpoczęli współpracę z firmą
WIAPSZ kilka lat temu. Są niezwykle zadowoleni z profesjonalnego doradztwa żywieniowego oraz serwisu weterynaryjnego.
Życzymy powodzenia w realizacji planów!!!
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Spotkania

Otwarcie obory u Paƒstwa Wawrzyƒczak!
18 maja 2013 u Państwa Anny i Jerzego Wawrzyńczak w Stupsku (woj. mazowieckie) odbyło się oficjalne
otwarcie obory do odchowu młodzieży.
Anna Kula – WIPASZ S.A.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu hodowców
z okolicznych miejscowości. Nie zabrakło delegacji Polskiej
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz zaprzyjaźnionych firm.
Poza nowym budynkiem w inwentarzu, Państwo
Wawrzyńczak mogą się pochwalić również wydajnością
swojego stada, która przy współpracy z doradcami firmy
Wipasz, sięga 10,5 tys. litrów.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!
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Reportaż

„Lider” wÊród dilerów!

Dynamiczny rozwój sprzeda˝y dilerskiej

Firma WIPASZ S.A. rozwijając swoją długoletnią strategię dynamicznie rozbudowuje sieć dilerską.
Z roku na roku liczba dilerów pracujących na terenie całej Polskie intensywnie się zwiększa. Nasi
dystrybutorzy aktywnie pracują na rzecz Polskiego rolnictwa.
Ewa Sawczyńska – WIPASZ S.A.
Jednym z nich jest Spółka „Lider” z wielkopolski (Kowalew
powiat Pleszewski), który co prawda współpracuje z firmą
WIPASZ zaledwie od roku, ale z dnia na dzień osiąga coraz
lepsze wyniki i intensywnie zwiększa zasięg sprzedaży.
Z ofertą WIPASZ dociera nawet do najmniejszego hodowcy
trzody, bydła czy drobiu.
Co jest dla niego kluczem do sukcesu – rozwój na danym
obszarze, który obejmuje zarówno dużych, jak i tych mniejszych hodowców.

„Lider S.J.” prowadzi swój biznes od ponad 20 lat, obejmując
grupy odbiorców średnich i dużych. Więksi odbiorcy mają
możliwość zakupu pasz za pośrednictwem punktu dilerskiego i możliwość odbioru paszy w punkcie lub dostarczenie jej pod wskazany adres. Drobnych Klientów, kupujących niewielkie ilości paszy obsługuje system mobilnej
sprzedaży pasz. Celem samym w sobie jest wzrost sprzedaży w regionie oraz wzbudzenie zaufania do marki, którą tak
chętnie kupują polscy Hodowcy, a która w regionie wielkopolski stosunkowo od niedawna buduje swoją pozycję.
Jak mówi sam właściciel, który prowadzi sprzedaż pasz
nie tylko marki WIPASZ: „Oferujemy kilka marek paszowych,
jednak największy wzrost sprzedaży osiągnęliśmy w produktach WIPASZ. Od trzech pokoleń sprzedajemy pasze i znamy się na biznesie. Ten produkt broni się sam. Jakość, która
za nim stoi jest bezkonkurencyjna. Ale poza jakością produktu
są jeszcze ludzie. Mamy bardzo dobrych pracowników, którzy
znają się na rzeczy – to klucz do sukcesu.”.
„Lider S.J.” wprowadził sprzedaż mobilną marki Wipasz
na terenie wielkopolski jako jeden z pierwszych w Polsce.
Początki były trudne i potrzebna była wytrwałość i powtarzalność, aby Klient przyzwyczaił się, że może kupić produkt „od ręki”. Sprzedawcy promowali sprzedaż w regionie
poprzez szereg działań marketingowych. Mobil poruszał
się po stałych trasach, tak aby wszyscy go widzieli i zapamiętali. Udało się! Jak mówi właściciel: „Docieramy wszędzie.
Duży kupi w punkcie a drobny z mobila. Zachęcamy innych
zainteresowanych sprzedażą mobilną produktów WIPASZ
do tego aby prowadzić taki system sprzedaży. Nam się to
opłaca, Wam też.”.
Oczywiście, sprzedaż to nie wszystko. Wsparciem dla dilera
i jego sprzedawców jest sztab doradców żywieniowych
i weterynarzy WIPASZ, którzy dojadą do każdego Klienta,
w każde miejsce, a ponad to rozwiążą każdy problem.
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Z w i z y t ą u h o d o w c y W I PA S Z

Karuzela szcz´Êcia
W maju tego roku odwiedziliśmy naszego wieloletniego hodowcę, Pana Bogdana Serowik, który
piętnaście lat temu zaczynał zajmować się gospodarką otrzymując 7 ha ojcowizny, krówki i parę
cielaków. Czy taki prezent to powód do szczęścia ? Zależy dla kogo. A jednak od czegoś trzeba zacząć.
Czy się opłaci? Puchar największego producenta mleka w województwie warmińsko-mazurskim,
dostarczającego mleko do OSM Giżycko, mówi sam za siebie.
Ewa Sawczyńska – WIPASZ S.A.
Współpraca z najlepszymi sprzyja dobrym wynikom. Ale
nie tylko to jest ważne. Jakość mleka i współpraca na wysokim poziomie jest równie ważna w drugą stronę – sprzedaży mleka. Inwestując w jakość mamy jednocześnie pewność, że produkt, który wytwarzamy jest najwyższej klasy
i w związku z tym mamy pewność, że poziom zbytu mleka
będzie stabilny. Rezultatem takiego podejścia jest pierwsze miejsce wśród dostawców mleka do OSM Giżycko
w województwie warmińsko-mazurskim pod względem
wydajności (2 mln litrów mleka w roku kwotowym kwiecień 2012 – marzec 2013).

Pan Bogdan Serowik wraz z żoną rozpoczęli produkcję mleka przejmując gospodarstwo po rodzicach, którzy wcześniej prowadzili gospodarstwo rolne, w którym produkcja
mleka była już zapoczątkowana. Hodowlę bydła mlecznego wyssali zatem z mlekiem matki. Po przejęciu ojcowizny
– 7ha, krów i kilku cielaków – Pan Bogdan stopniowo rozpoczął rozwój hodowli i produkcji mleka.

Puchary zobowiązują? I tak i nie. Cóż z tego, że wyniki są
zadowalające, jak hodowca zastanawia się czy się dalej
rozwijać z uwagi na kwoty mleczne. Hodowcy są nagradzani i jednocześnie płacą kary. Ale takie jest życie i nie możemy się ograniczać. Kto w miejscu stoi nic nie osiągnie.
A przecież chcemy dla siebie i swoich bliskich stworzyć jak
najlepsze warunki życia na przyszłość.

Przy nadarzającej się okazji zakupił dodatkową ziemię. Wziął
kredyt na wadium, niezbędne przy przetargu, pojechał do
Suwałk na przetarg i … wygrał. Stał się szczęśliwym posiadaczem dodatkowych hektarów, jakże istotnych przy chęci
rozwoju gospodarstwa. W postępie, jaki ma miejsce w owym
gospodarstwie rolnym pomaga rodzina – córka z zięciem
i syn. Kolejne pokolenie z chęcią uczestniczy w codziennych
pracach i wspiera rodziców w rozwijaniu ich dorobku.
Od czasu zakupu ziemi Pan Bogdan systematycznie udoskonalał swoje stado, kładąc szczególny nacisk na żywienie. Jak sam mówi – na tym nie można oszczędzać. Któż nie
byłby szczęśliwy, gdyby dać mu jedzenia i picia do woli?
A przecież nikt nie chce jeść byle czego.
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Reportaż
Państwo Serowik mają plany aby się rozwijać. Stado krów
HF (bydło holsztyno-fryzyjskie) cały czas się powiększa.
W tej chwili liczy 700 sztuk bydła w tym: 100 sztuk byków,
350 krów, reszta cielęta. Plany na kolejny rok, to powiększenie stada o dodatkowe 500 sztuk, a co się z tym wiąże –
powiększenie zaplecza na inwentarz. Pan Bogdan Serowik
mówi: „Musi być skala aby się opłaciło”. Koszty prowadzenia
hodowli są wysokie, więc odpowiednio duże stado musi
przynieść zyski.
Pan Serowik żartuje mówiąc: „Stawiać oborę czy namiot cyrkowy?
Karuzela już jest!”.
Najnowszą inwestycją w gospodarstwie był montaż hali udojowej typu karuzela firmy Westfalia. Od ponad roku Pan Bogdan, jest właścicielem największej maszyny w Polsce, która
posiada czterdzieści stanowisk. Wcześniej 200 sztuk doiło się
8 godzin. Teraz trzy osoby obsługują 200 krów na godzinę.
Oczywiście sprzęt to nie wszystko. Krowy Pana Serowika są
chowane bezstresowo w systemie wolnostanowiskowym.
Jak sam mówi: „Szczęśliwe krowy mają paszę do woli, wodę
do woli, świeże powietrze. Dwa razy dziennie jest zadawana
pasza z wozu paszowego w systemie TMR (rano i wieczorem)”.
Doradca żywieniowy WIPASZ Łukasz Wycech prowadzi
dwie grupy żywieniowe. Pierwsza z nich to krowy żywione
do szczytu laktacji, druga zaś krowy schodzące z laktacji.
W pierwszej jak i drugiej grupie hodowca stosuje Wimilk
S 20 oraz Extramilk 39. Zużycie paszy miesięcznie waha się
w granicach 80 ton.
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Efekt – szczęśliwe krowy, szczęśliwi hodowcy i wypełniony zbiornik na mleko na 12 tysięcy litrów, który codziennie
jest opróżniany przez mleczarnię. I tak każdego dnia. Czyż
to nie karuzela szczęścia? :-)

Z w i z y t ą u h o d o w c y W I PA S Z
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Akademia Wipasz
W dniu 26.06.2013 roku w Borzechowie odbyło się XI Walne Zebranie Zrzeszenia Hodowców Trzody
Chlewnej „KOCIEWIE”.
Anna Kula – WIPASZ S.A.
W spotkaniu uczestniczyło prawie 100% rolników ze Zrzeszenia, czyli około 170 osób. Obrady prowadził pan Lech
Kolaska Prezes Zrzeszenia ZPTCH "KOCIEWIE". Natomiast
po jego wystąpieniu wszyscy zgodnie stwierdzili że miniony rok był jednym z lepszych. Po oficjalnym wystąpieniu
zabrał głos Pan Zenon Bistram Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, jak również Krzysztof Pałkowski z-ca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Następnie ze swoimi prezentacjami wystąpiły firmy, które współpracują ze Zrzeszeniem. Wśród nich nie zabrakło
oczywiście firmy WIPASZ S.A., która uczestniczy w owych
zebraniach nieprzerwanie od pięciu lat. Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiła chwila przerwy, po której zaczęła się
zabawa dla hodowców trzody chlewnej z regionu Kociewia, która trwała do białego rana.
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Wizyty w oborach
Dnia 18.04.2013 wspólnie z naszymi klientami, odwiedziliśmy stada z robotami udojowymi. Wyjazd miał
na celu przedstawienie dwóch rodzajów rozwiązań nowoczesnego systemu udojowego za pomocą robota.
Adam Grochowski – WIPASZ S.A.
W pierwszym gospodarstwie, należącym do Pana Bogdana
Hajkowskiego z miejscowości Grodziszczany koło Dąbrowy Białostockiej, są zainstalowane roboty firmy De Laval
w systemie bramkowym. Oglądany obiekt uszyty jest na
500 sztuk krów dojnych, gdzie docelowo ma być 8 robotów
udojowych, a na dzień dzisiejszy pracują już cztery. W dwóch
pozostałych budynkach znajduje się odchów młodzieży hodowlanej przeznaczonej na remont i powiększanie stada.

Podczas wycieczki pojawiło się wiele pytań ze strony hodowców, na które odpowiadali właściciele gospodarstw.
Doradca żywieniowy firmy Wipasz dodatkowo omówił
rozwiązania dawek pokarmowych stosowanych w gospodarstwach oraz sposoby rozwiązania problemów pojawiających się w żywieniu krów w tym systemie.
W drugim gospodarstwie Ireny i Witolda Pieczulis z miejscowości Kompocie zainstalowany był jeden robot udojowy firmy Lely w systemie wolnym. Państwo Pieczulis dostosowali stojący budynek do instalacji i wymagań jakich
potrzebował robot. Obrazuje to, że nie tylko nowe budynki
można zaangażować do nowoczesnych systemów jakie
daje nam postęp techniki.
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Nasz Kurczak
na Pikniku Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç
W dniu 15.06.2013 po raz kolejny w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Piknik
z programem Poznaj Dobrą Żywność. Była to dziesiąta edycja tej imprezy, która organizowana jest przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z najstarszą w Polsce
uczelnią rolniczą.
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Produkty Nasz Kurczak wyróżnione godłem Poznaj Dobrą Żywność, zostały zaprezentowane na wspólnym stoisku Krajowej
Rady Drobiarskiej. Oznaczenie znakiem Poznaj Dobrą Żywność jest wyróżnieniem produktu przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz informacją, która pomaga konsumentom
w wyborze artykułów rolno-spożywczych o najwyższej jakości.

Spotkania

WIPASZ na targach 2013
Za nami najgorętszy okres targowy, dlatego też chcielibyśmy się z Państwem podzielić naszymi
wspomnieniami w formie krótkiego reportażu wraz ze zdjęciami.
Anna Kula – WIPASZ S.A.

Pierwsze z nich miały miejsce 22-23.06.2013 r. w Poświętnym k. Płońska. Mazowieckie Dni Rolnictwa odbyły się
po raz czternasty. Honorowy patronat nad Targami objął
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki. Mimo
niesprzyjającej, deszczowej pogody odwiedziło nas wielu
hodowców. W tym samym terminie odbywała się na XIX
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Wielkopolskie Targi Rolnicze „Sielinko 2013”. Gościem obu tych
wydarzeń był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Stanisław Kalemba, który oglądał prezentowane przez hodowców zwierzęta i gratulował ich właścicielom. Minister
wręczył również nagrody laureatom Regionalnego i Wojewódzkiego Etapu XI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013 organizowanego przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zarówno
w Poświętnym, jak i w Sielinku na naszych stoiskach nie zabrakło doradców żywieniowych, którzy służyli radą i fachową pomocą. Poza tym, każdy odwiedzający nas hodowca
mógł spędzić ten czas smakując potraw z grilla.

Następnie, po targowym weekendzie, firma Wipasz S.A.
uczestniczyła w I Pomorskim Forum Drobiarskim, które
w Kaszubskiej Oazie Zdrowia, na Wichrowych Wzgórzach
w Chmielnie zorganizował Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku. Na Forum przybyło około 200 hodowców drobiu oraz dodatkowo przedstawiciele 27 firm,

w tym także właściciele i reprezentanci ubojni i wylęgarni drobiu, stowarzyszeń, zrzeszeń i związków hodowców,
reprezentanci grup producentów drobiu, przedstawiciele
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, a także jednostek samorządowych.
Podczas spotkań w podgrupach, które miały miejsce
w Chmielnie, swoje wykłady przedstawiali również lekarze weterynarii na co dzień pracujący w firmie Wipasz S.A.
I tak, o niosce towarowej mówiła lek.wet. Olga Lewandowska w prelekcji pt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, natomiast tematy związane z kurczakiem brojlerem,
w trzech wykładach, podjął lek.wet. Marek Mrozowski.
Można powiedzieć, że te dwa dni minęły w miłej, słonecznej atmosferze, w przepięknym miejscu na Kaszubach.

Olga Lewandowska
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A tuż po, czyli 29-30.06.2013 r. uczestniczyliśmy w XX-ej
Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dniach
z Doradztwem Rolniczym na Agroarenie w Szepietowie.
Tradycyjnie już z imponującą frekwencją, rekordową liczbą
wystawców, atrakcyjnością wykładów i wspaniała atmosferą. Tereny wystawowe PODR w Szepietowie zamieniły
się w tętniące życiem miasteczko rolnicze. Na powierzchni ponad 10 hektarów zaprezentowało się ponad 300
wystawców. Ring zapełnił się najpiękniejszymi okazami
zwierząt hodowlanych. Bogata propozycja wystawców
i wspaniała atmosfera panująca w Szepietowie przyciągnęła ok. 100 tysięcy zwiedzających. Nasze stoisko odwiedziło
ok. 2500 osób i każda z nich mogła posmakować potraw
z grilla, orzeźwić się zimnymi napojami oraz porozmawiać
z naszymi doradcami na tematy związane z hodowlą i żywieniem zwierząt.

nikowo 2013. Uczestniczyło w nich ponad 430 wystawców z kraju i zagranicy. Pogoda dopisała, dopisali też
zwiedzający, których było ok. 40 tys.. Przyjechali oni, jak
co roku do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
aby zobaczyć najnowsze maszyny i ciągniki rolnicze oraz
niezwykle szeroką ofertę firm nasiennych, hodowlanych,
paszowych i nawozowych. Również na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych były tłumy rolników, którzy chcieli zobaczyć dorodne bydło, świnie, owce i inne
zwierzęta. Gościem honorowym targów był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba. Wielu spośród
odwiedzających zajrzało na nasze stoisko, gdzie mogli
porozmawiać z naszymi doradcami na tematy dotyczące
hodowli drobiu, trzody i bydła oraz zjeść smaczne mięsko
z grilla i wypić coś na ochłodę w ten upalny weekend.

Jako ostatnie, w tym okresie, odwiedziliśmy XXXVI Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH Mi-

Za wszystkie odwiedziny dziękujemy i zapraszamy za rok!
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Szkolenia Hodowców - dostawców ˝ywca
do Zakładu Drobiarskiego w Mławie z systemu QAFP
21 maja w Siedlcach i 25 maja b.r. w Ciechocinku odbyło się kolejne szkolenie z systemu QAFP dla dostawców
surowca do Zakładu Drobiarskiego Wipasz w Mławie.
Szkolenie miało na celu zapoznanie Hodowców z założeniami i standardami systemu QAFP. Prelegenci omawiali
zasady funkcjonowania i wdrożenie Systemu QAFP wraz
z Zeszytami Branżowymi, gdzie szczegółowo określono
zasady obowiązujące w łańcuchu produkcyjnym mięsa
z piersi kurczaka QAFP. Następnie przedstawiono sytuację
i perspektywę na rynku drobiu w kraju i na świecie oraz
standardy higieniczne obowiązujące na fermach drobiu.
Na końcu przedstawiciel Jednostki Certyfikującej AgroEko
omówił zasady certyfikacji.
Idea szkoleń opiera się na założeniu, że tylko świadomi
i zapewniający najwyższej jakości surowiec Hodowcy
mogą zapewnić, że produkt finalny – mięso z kurczaka

będzie klasy premium. W sumie do tej pory w szkoleniach
Wipaszu z systemu QAFP wzięło udział ponad 80 Hodowców. Wipasz S.A. od stycznia b.r. wraz z 54 Hodowcami posiada certyfikat QAFP.

Spotkania

Nasz Kurczak
na ogólnopolskim Kongresie Kobiet
Kongres Kobiet – organizowany
w tym roku po raz piąty to okazja
do spotkań, wymiany doświadczeń
i pozytywnej energii. W tym roku odbył się on w dniach 14–15.06.2013
pod hasłem Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność.
W większości panie uczestniczyły
w prelekcjach i warsztatach, a na
stoisku Naszego Kurczaka dowiadywały się o zasadach zdrowego żywienia i ważnej roli drobiu w diecie.
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Instytucja zgłoszenia
w prawie budowlanym
Instytucja zgłoszenia uregulowana jest w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 30).
Zasadą obowiązującą na gruncie prawa budowlanego jest to, że roboty budowlane można rozpocząć
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji na budowę (ostateczna decyzja to taka decyzja, co do,
której nie przysługuje środek odwoławczy w toku instancji – nie można takiej decyzji zaskarżyć).

Piotr Włodawiec
radca prawny
WIPASZ S.A.

Wyjątki od zasady
Jak od każdej zasady są wyjątki i w tym przypadku również.
Są sytuacje, w których inwestor nie musi ubiegać się o pozwolenie na budowę – wystarczy, gdy dokona zgłoszenia
(wyjątek od zasady). Art. 29 Prawa budowlanego zawiera
katalog budów, które nie wymagają pozwolenia na budowę (np. budowa gospodarczych obiektów budowlanych
o powierzchni zabudowy do 35 m² przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,48 m, przeznaczonych wyłącznie
na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa), ale wymagają zgłoszenia.

Charakterystyka instytucji zgłoszenia
Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, inwestor powinien rozpoznać, czy planowana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia (omawiamy wariant
ze zgłoszeniem). W zgłoszeniu inwestor powinien określić
rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowalnych. Powinien również wskazać termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć do zgłoszenia oświadczenie do dysponowania gruntem na cele budowlane. Oświadczenie składane jest pod
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rygorem odpowiedzialności karnej na wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgłoszenia dokonuje
się do właściwego organu administracji architektonicznobudowalnej przed rozpoczęciem robót budowalnych. Generalną zasadą jest to, że Starosta jest organem administracji
pierwszej instancji, chyba, że sama ustawa stanowi inaczej
(art. 82 ust. 2). Organem drugiej instancji jest Wojewoda. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie obiektów i robót budowalnych, w sprawach, których
organem pierwszej instancji jest wojewoda – określa, w jakich
sprawach Wojewoda jest organem pierwszej instancji.

Prawo

Kiedy można przystąpić do wykonywania robót?

Wniesienie sprzeciwu przez organ

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić,
jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
Zgodnie z wyrokiem NSA IV SA 1793/96, LEX Nr 46663: „Dokonanie zgłoszenia zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego
właściwemu organowi administracji i brak w terminie 30
dni sprzeciwu tego organu na rozpoczęcie zamierzonej
inwestycji budowlanej stanowi zgodę organu na przystąpienie inwestora do realizacji planowanej budowli. Samo
milczenie organu jest, więc uprawnieniem do rozpoczęcia
działania budowalnego przez inwestora”.

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ (oznacza brak
zgody na przystąpienie przez inwestora do realizacji zamierzonej działalności budowalnej – wyrok NSA IV SA 747/97, LEX
Nr 47285), inwestor zobowiązany jest wstrzymać się z wykonywaniem robót budowalnych. Od decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Art. 30 ust. 6 ustawy Prawo budowlane określa, w jakich
sytuacjach organ ma obowiązek wnieść sprzeciw (np.
zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowalnych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia
na budowę, budowa lub wykonywanie robót budowalnych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne
przepisy).

Obowiązek uzyskania pozwolenia
Zgodnie z art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego organ może
nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia
na wykonanie określonego obiektu lub robót objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: 1/ zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
lub mienia, 2/ pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 3/ pogorszenia warunków zdrowotnosanitarnych, 3/ wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie
ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 października 2012 r. II SA/Gd 426/12, Tytuł: Zachowanie terminu do
wniesienia sprzeciwu. Termin do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust. 5 p.b. jest zachowany, gdy w tym terminie wydano decyzję zawierającą
sprzeciw. LEX Nr 248788.
2
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 października 2012 r. II SA/Bd 760/12, Tytuł: Termin do wniesienia
sprzeciwu przy zgłoszeniu. Termin do wniesienia sprzeciwu jest terminem prawa materialnego. Materialnoprawny charakter terminu z art. 30 ust. 5
p.b. rodzi określone konsekwencje prawne, tj. brak możliwości jego przedłużania i skracania, a także zawieszania postępowania, które przerywałoby
jego bieg. Uchybienie 30- dniowemu terminowi do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia powoduje definitywne wygaśnięcie prawa organu do
ukształtowania w drodze sprzeciwu stosunku admistracyjnoprawnego; nie ma, zatem przedmiotu postępowania administracyjnego, a wszczęte postępowanie, jako bezprzedmiotowe, podlega umorzeniu.
1
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Okres ważności zgłoszenia
Zgłoszenie ważne jest przez okres dwóch lat od określonego
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (dwuletni termin ważności). W przypadku nierozpoczęcia prac budowalnych ww.
okresie powoduje, że zgłoszenie wygasa.

Podsumowanie
Zgłoszenie jest uproszczoną formą reglamentacji działalności budowalnej. Generalnie dotyczy robót wymagających ograniczonego nadzoru z punktu widzenia interesu
publicznego. Zgłoszenie nie jest aktem administracyjnym,
lecz czynnością administracyjno-techniczną, od której nie
służy odwołanie. Należy wskazać, że organ nie ma obowiązku oczekiwania na upływ 30-dniowego terminu i w celu
umożliwienia inwestorowi wcześniejszego przystąpienia
do wykonywania robót budowalnych może go wcześniej
powiadomić na piśmie o braku zastrzeżeń do zgłoszenia.
Piotr Włodawiec
radca prawny
WIPASZ SA.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w postaci porady
prawnej lub ubezpieczeniowej prosimy o przesłanie
zapytania na adres marketing@wipasz.pl. Po analizie
pytań, które trafią do naszej skrzynki kontaktowej,
nasz ekspert przygotuje artykuł zawierający odpowiedzi na pytania i wyjaśniający problem.
W rzetelnym opracowaniu odpowiedzi pomogą
nam Państwo pytając precyzyjnie, krótko i w miarę
możliwości najmniej zawile.
Redakcja Magazynu Hodowcy zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie w obrocie prawnym porad, opinii oraz wszelkich pozostałych treści publikowanych w wydawnictwie.
Odpowiedzi i objaśnienia prawne zawarte w artykułach magazynu mogą być jedynie sugestią i pomocą
w rozwianiu wątpliwości.
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Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjne, Komentarz
pod redakcją Heleny Kisilowskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
Warszawa 2008.

Nanotechnologia
w produktach WIPASZ!

Innowacja
w żywieniu
krów mlecznych

• składniki odżywcze

zamknięte w kapsułkach

• produkty przebadane

i sprawdzone przez firmę Vetagro

• innowacyjna technologia Vetagro,

pozwalająca na bezpieczne przejście
witamin przez żwacz

• redukcja zapachu i poprawa smaku paszy
• stopniowe i powolne uwalnianie
składników odżywczych

• ochrona witamin przed czynnikami środowiskowymi

• światowa jakość

mikrokapsułkowane
witaminy w mieszankach
dla krów mlecznych

