CZASOPISMO BRANŻOWE DLA KLIENTÓW I PRZYJACIÓŁ WIPASZ
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Od Zarządu
Drodzy Hodowcy, Polscy Rolnicy!
Rok 2015 dobiega końca. Zawsze zastanawiamy się, czy był to dobry rok dla
polskiego rolnictwa?
Ja uważam, że generalnie dobry. Jeżeli popatrzymy zaś indywidualnie na
producentów: zbóż, drobiu, trzody, mleka, to tu jest już różnie. Musimy
zrozumieć, że na nasze gospodarstwo, fermę trzeba patrzeć globalnie, a nie tylko
przez pryzmat rynku krajowego.
Polskie rolnictwo produkuje coraz większą nadwyżkę eksportową w zbożach,
mięsie drobiowym, mleku, owocach i warzywach. I dlatego od cen globalnych
zależy wysokość naszego zysku lub straty.
Żeby w następnych latach odnosić sukcesy musimy zacząć myśleć innowacyjnie.
A to znaczy:
• po pierwsze produkować coraz więcej, obniżając przy tym koszty wytworzenia;
• po drugie jakość na pierwszym miejscu;
• po trzecie zdrowo, bo tego oczekuje konsument;
• po czwarte budować skuteczne integracje partnerskie, które będą potrafiły
sprzedać nasze produkty globalnie w dobrych cenach.

Józef Wiśniewski
Prezes Zarządu
WIPASZ SA

WIPASZ ma pomysł na wspólny sukces w przyszłych latach. Będziemy się
z Państwem dzielić wiedzą i pomysłami oraz przekonywać do wspólnego
działania. Czasami będzie to trudne i niezrozumiałe, ale musicie mi uwierzyć,
że to NASZA WSPÓLNA PARTNERSKA PRZYSZŁOŚĆ jest drogą do sukcesu.
„Jak sobie pościelimy, tak się w przyszłości wyśpimy”

Życzę Państwu zdrowych, pogodnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze,
obfitujących w miłe spotkania z Najbliższymi oraz samych sukcesów
w Nowym Roku.
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Żywienie

METASMART™ - nowe źródło
bio-dostępnej metioniny dla krów
mlecznych
Podstawowym warunkiem wykorzystania potencjału genetycznego bydła mlecznego jest żywienie
oparte na właściwym poziomie energetycznym, białkowym i mineralnym, odpowiadające zapotrzebowaniu w zmieniającym się cyklu produkcyjnym krów.
dr Paweł Lewkowicz − Kemin Poland Sp. z o.o.

O ile zawartość energii i składników mineralnych jest możliwa do osiągnięcia o tyle zawartość białka dostępnego jelitowo, gwarantującego odpowiedni profil aminokwasowy
jest trudna do zrealizowania przy użyciu podstawowych surowców wchodzących w skład dawki pokarmowej. Jak wiemy aminokwasy są podstawą do syntezy tkanek i produkcji
mleka. Podobnie jak u innych gatunków zwierząt również
u krów mlecznych podzielono aminokwasy na limitujące
(metionina, lizyna, histydyna, arginina, leucyna, walina, izoleucyna, treonina, tryptofan, fenyloalanina) oraz nie limitujące
(pozostałe aminokwasy). Jak wykazał Schwab i wsp.(1976)
spośród 10 aminokwasów limitujących najistotniejszą rolę
w żywieniu krów odgrywa metionina i lizyna.
Z badań przeprowadzonych przez Rulquin’a i Vérité (1993)
wynika, że metionina i lizyna decydują o ilości białka wytwarzanego w wymieniu. Według Robert’a i wsp.(1996) jeżeli w
żywieniu krów wysokomlecznych stosujemy pasze wysokobiałkowe chronione białko sojowe, to z reguły zaspakajamy
potrzeby organizmu na lizynę, ale czynnikiem limitującym,
decydującym o wydzielaniu białka w mleku pozostaje zwykle aminokwas metionina.
Odpowiedni poziom metioniny i lizyny wchłanianej w jelicie
wpływa na zwiększenie wydajności mlecznej krów. Z badań
przeprowadzonych przez Socha i wsp.(1994d) wynika, że w
pierwszym okresie laktacji wydajność mleczna krów może
wzrosnąć nawet o 3,5 kg mleka dziennie od sztuki. Podobne wyniki zaobserwował Thiaucourt (1996) na stadzie 2000
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krów, u których w ciągu pierwszych 100 dni laktacji wydajność mleka wzrosła średnio o 2,2 kg na dzień, a zawartość
białka w mleku o 1,3g/kg. Metionina wchłaniana jelitowo
poprawia status energetyczny zwierząt i odgrywa szczególną rolę w przemianach energetycznych zachodzących
w wątrobie. Jest to bardzo istotne w początkowym okresie
laktacji, kiedy bilans energetyczny jest ujemny. Metionina
zwiększa ilość małocząsteczkowych lipoprotein (VLDL), które są niezbędne do przenoszenia gromadzonych w wątrobie trójglicerydów, szczególnie w kierunku gruczołu mlekowego dostarczając tym samym dodatkowego źródła energii
do produkcji mleka (Bauchart i wsp.,1998). Przy niedoborach metioniny nadmiar zgromadzonych trójglicerydów w
wątrobie może prowadzić do jej stłuszczania, procesów oksydacji i powstawania ciał ketonowych co w konsekwencji
powoduje powstania ketozy. Według Robert’a i wsp.(1996)
oraz Thiaucourt’a (1996) metionina wpływa na poprawę
procesów reprodukcji, co może wynikać z lepszego wykorzystania energii oraz z jej roli w wytwarzaniu hormonów.
Analizując typowe dawki pokarmowe dla krów mlecznych
stwierdzić można, że niedobór metioniny trawionej jelitowo
wynosić może od 15 do 20% jej całkowitego zapotrzebowania.
Tak wysoki brak jednego z najważniejszych aminokwasów
limitujących jakim jest metionina może prowadzić nie tylko
do ograniczania potencjału genetycznego krów, ale również
przyczyniać się do występowania chorób metabolicznych.
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Profilaktyk a

Czynniki wpływające na wynik
finansowy w tuczu
Ten rok nie nastrajał optymizmem hodowców trzody chlewnej. Ceny w skupach utrzymywały się
na stosunkowo niskim poziomie, na co rolnicy nie mają wpływu. Zatem, aby zwiększyć opłacalność
w tuczu trzeba zwrócić uwagę na następujące czynniki.
Damian Adamiak − WIPASZ SA

Źródło zakupu warchlaka
Najlepszym rozwiązaniem jest mieć sprawdzonego dostawcę, który dostarcza materiał powtarzalny. W obecnym
czasie dużym powodzeniem cieszy się warchlak z Danii,
którego status zdrowotny można w prosty sposób sprawdzić na stronie: www.spfsus.dk.
Cena warchlaka uwarunkowana jest statusem zdrowotnym. Im wyższy status – tym wyższa cena warchlaka. Niekoniecznie idzie to w parze ze zdrowotnością, bo zwierzęta
z wysokim statusem łatwiej zarażają się wszystkimi chorobami. Jeśli wstawia się warchlaka po raz pierwszy warto
zastanowić się nad pobraniem krwi i wysłaniem jej do
analizy.
Ważna też jest ilość wieprzków w partii. W końcowym etapie tuczu wieprzki bardziej się otłuszczają niż loszki. Konsekwencją tego jest mniejszy udział mięsa w tuszy i gorsze
wykorzystanie paszy. W kojcach należy grupować zwierzęta według płci i zbliżonej masy ciała.

Przygotowanie obiektu
Przed myciem należy pamiętać o dokładnym uprzątnięciu resztek z obiektu. Warto też zdemontować elementy,
których nie da się umyć. Mycie pójdzie nam szybciej, gdy
najpierw namoczymy powierzchnię. Możemy również
użyć detergentów, które mają właściwości pianotwórcze.
Doskonale otłuszczają i penetrują powierzchnię. Kolejnym
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etapem jest dezynfekcja. Warto wybierać preparaty wieloskładnikowe, ponieważ mają szerokie spektrum działania.
Przed wstawieniem należy ogrzać chlewnię, uzupełnić karmniki paszą i sprawdzić instalację wodną.

Mikroklimat tuczarni
Zwierzęta powinny mieć swobodny dostęp do wody,
gdyż utrudniony powoduje pogorszenie strawności paszy
i przyrostów. Jedno poidło smoczkowe wystarczy dla ok.
10 szt., a miseczkowe dla 15. Należy też pamiętać o odpowiednim ciśnieniu wody w smoczkach. Latem spożycie
wody może wzrosnąć nawet 3 krotnie. Świnia średnio wypija ok. 10% masy ciała wody dobowo.
Temperatura w chowie ściołowym powinna oscylować w
granicach 18-20 ⁰C dla prosiąt odsadzonych 21-24 ⁰C. W
chowie bezściełowym temperatura powinna być nieco
wyższa. Zwierzęta przebywające w zbyt niskich temperaturach narażone są na problemy z układem oddechowym.
Zwierzęta bronią się przed utratą ciepła. Skutkiem tego jest
odkładanie energii w postaci tłuszczu. Proces odkładania
tłuszczu jest bardziej energochłonny niż powstanie tkanki mięśniowej, co powoduje wzrost zużycia paszy. Z kolei
zbyt wysokie temperatury powodują „stres gorąca”, czego
konsekwencją jest ograniczenie poboru paszy. Przyrosty
masy ciała mogą się obniżyć wówczas o 10 - 20 gramów.
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Mięso drobiowe jest źródłem taniego i zdrowego białka, co czyni je bardzo atrakcyjnym towarem
dla konsumentów na całym świecie. Wraz ze wzrostem liczby ludności rośnie zapotrzebowanie na
niedrogie surowce żywieniowe, zwłaszcza w społeczeństwach o stosunkowo niskich dochodach
przypadających na jednego mieszkańca.
lek. wet. Olga Lewandowska − WIPASZ SA
Z ostatnich badań zleconych przez LEI – WUR nadzorowanych przez a.v.e.c. obroty mięsem drobiowym szacuje się
na około 32 biliony euro, a zatrudnienie w przemyśle drobiarskim opiewa na 300 000 osób.
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W 2014 roku państwa członkowskie wyprodukowały łącznie 13,181 mln ton mięsa drobiowego. Największymi producentami były: Polska 1,783 mln ton (14%
udziału), Francja 1,678 mln ton (13%), Wielka Brytania 1,643 mln ton (12%) Niemcy 1,512 mln ton (11%)
i Hiszpania 1,468 mln (11%).

Produkcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej ('000) ton wagi tuszki)
Kraj

Spotkania
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inwestycyjnym polegającym na budowie budynków
inwenatrskich – na co zwrócić uwagę

72	Akademia WIPASZ i nie tylko…
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Czynniki wpływające na wynik finansowy w tuczu

eksporterów

Fundacja
58	Warto pamiętać!
Nasz Wipasz
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2012

2013

2014

Polska

2260

2372

2560

Francja

1849

1872

1835

Niemcy

1695

1714

1785

UK

1607

1606

1590

Hiszpania

1251

1299

1399

Włochy

1261

1259

1261

Holandia

838

848

866

Węgry

488

515

543

Rumunia

335

360

382

Portugalia

324

324

327

Belgia

250

250

250

Dania

180

168

173

Czechy

172

170

169

Irlandia

124

129

129

Austria

125

121

Grecja

118

119

Finlandia

108

111

Bulgaria

100

97

100

13480

13737

14123

EU - 28

34

123
117
113
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Aktualności

„Orzeł eksportu” dla WIPASZ
Miło nam poinformować, że firma WIPASZ SA
otrzymała prestiżową nagrodę dziennika Rzeczpospolita
„ORZEŁ EKSPORTU” w kategorii NAJLEPSZY EKSPORTER.
Ewa Sawczyńska − WIPASZ SA
Celem Konkursu jest wskazanie i wyróżnienie firm, które w największym stopniu przyczyniły się do ożywienia polskiego eksportu. Wyłoniono najlepsze firmy eksportowe, które posiadają
wyrobioną i silną pozycję na rynku eksportowym oraz w 2014 r.
miały co najmniej 100 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Cieszymy się, że do grona najlepszych dołączyła firma WIPASZ S.A.

WIPASZ po raz kolejny
Partnerem Forum Rynku
Spożywczego i Handlu
W dniach 4-5 listopada 2015 odbyło się VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu. WIPASZ po raz
kolejny był Partnerem wydarzenia.
Anna Zielonka − WIPASZ SA
Tematem przewodnim pierwszego dnia Forum była ekspansja polskich firm na rynki europejskie i światowe- temat bliski
firmie WIPASZ z uwagi na strategię zakładającą eksport jako
główny kierunek sprzedaży mięsa drobiowego. Jest to możliwe dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu Zakładu oraz
wdrożonym systemom jakościowym. Drugiego dnia skupiono się na zmianach zachodzących w handlu detalicznym
polskim i europejskim - przede wszystkim dominacji sieci
sprzedaży detalicznej oraz konieczności zmian w systemie
dystrybucji hurtowej.

Forum stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń
dla firm z sektora rolno - spożywczego, sieci handlowych,
hurtowników oraz dostawców usług logistycznych, marketingowych i technologicznych. Organizatorem Forum jest
wydawca serwisów portalspozywczy.pl oraz dlahandlu.pl.
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Newsy

WIPASZ z nową ofertą na
największych europejskich targach
spożywczych Anuga
Po raz kolejny Zakład Drobiarski WIPASZ zaprezentował swoją ofertą na targach Anuga w Kolonii.
Pod hasłem „Jedynie wyobraźnia jest ograniczeniem tego co możemy wyprodukować”
zaprezentowano nowe możliwości Zakładu.
Anna Zielonka − WIPASZ SA
Tym co sprawia, że oferta WIPASZ jest tak unikalna to:
- dzienne moce ubojowe do 220 tys. szt. kurcząt dziennie,
- oferta mięsa świeżego pakowanego próżniowo vacuum
i w stałej wadze MAP,
- 100% elementów kalibrowanych,
- system mrożenia IQF,
- międzynarodowe systemy jakościowe IFS, BRC oraz QS
(w trakcie wdrażania),
- możliwość ubojów rytualnych Halal,
- różne sposoby cięcia elementów,
- produkty odkostnione.
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Targi odbyły się w dniach 10-14 października b.r. po raz 33
i odwiedziło je 160 tys. gości z 192 krajów.
Stoisko WIPASZ cieszyło się wielką popularnością w ciągu
5 dni odwiedziło je ponad 300 klientów z krajów europejskich i spoza Europy. Aktualnie eksport stanowi 40% sprzedaży Zakładu Drobiarskiego WIPASZ.

Aktualności

Nowy premiks dla trzody chlewnej Witamix K 2,5 Grower-Finiszer Strąk
Produkt stworzony z myślą o krajowych surowcach wysokobiałkowych roślinnego pochodzenia,
głównie nasion roślin strączkowych takich jak: groch, bobik oraz słodkich odmianach łubinu
(żółty, wąskolistny). Surowce te tworzą alternatywę dla śruty poekstrakcyjnej sojowej
i w znacznym stopniu mogą zastąpić jej udział w dawce pokarmowej.
Ewa Gulbicka-Ilczuk − WIPASZ SA
Głównym celem tego produktu jest uzyskanie tańszej paszy bazującej na surowcach dostępnych w gospodarstwie, poprzez
częściowe zastąpienie śruty sojowej-nasionami roślin strączkowych i uzyskanie podobnych wyników produkcyjnych. Premiks ten został wzbogacony o specjalne enzymy neutralizujące związki antyodżywcze i wspierające przyswajanie składników pokarmowych.
ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
Groch siewny

Bobik

Łubin żółty

Łubin Wąskolistny

Łubin biały

Śruta sojowa

13,2

10,2

8,6

7,8

9,3

13,4

200-220

300

430

310

370

460

Włókno (g/kg s.m)

67

90

144

136

113

70

Lizyna (g/100g białka)

7,4

6,9

5,0

4,9

4,9

6,3

Metionina (g/100g białka)

1,0

0,9

0,7

0,7

0,8

1,4

Cysteina (g/100g białka)

1,5

1,3

2,2

1,6

1,7

1,5

Treonina (g/100g białka)

3,8

3,4

3,2

3,5

3,8

3,9

Tryptofan (g/100g białka)

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

1,3

EM (MJ/kg)
BO (g/kg s.m)

UDZIAŁ W DAWCE POKARMOWEJ
Grower 35-65 kg m.c

Finiszer od 65 kg m.c

15

25

Bobik (%)

8

12

Łubin żółty (%)

5

10

Łubin wąskolistny (%)

4

7

25

30

Groch siewny (%)

Śruta sojowa (%)
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Bydło

Skuteczna dezaktywacja mikotoksyn
Skażenie paszy i surowców paszowych mikotoksynami – szkodliwymi dla zdrowia metabolitamigrzybów pleśniowych jest jednym z głównych czynników obniżenia efektywności produkcji zwierzęcej.
Jędrzej Staniszkis − NOACK

Do skażenia surowców grzybami dochodzi już na polu,
przed zbiorami; drugim etapem zagrożenia – po żniwach jest faza magazynowania ziarna. Przeciętna dodatnia temperatura otoczenia przy średnim poziomie wilgotności stwarza
dogodne warunki do tworzenia się pleśni, a co za tym idzie
zanieczyszczenia mikotoksynami, przy czym ryzyko i stopień skażenia grzybami pleśniowymi rośnie wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności. W surowcach paszowych z
reguły występuje równocześnie kilka rodzajów mikotoksyn,
których negatywne działanie ma charakter synergiczny. Na
stopień skażenia surowców roślinnych mikotoksynami mają
wpływ czynniki klimatyczno-pogodowe, sposób uprawy,
warunki zbioru, transportu i składowania ziarna.

w wyższych stężeniach wpływają na obniżenie odporności, pogarszają przyswajalność składników pokarmowych,
zwłaszcza związków mineralnych. Obecność tej mikotoksyny obniża zdolności reprodukcyjne zwierząt. Skażenie
aflatoksynami dotyczy przede wszystkim importowanych
surowców pochodzących z upraw w strefie tropikalnej
i subtropikalnej.

Trichoteceny:

W aspekcie opłacalności produkcji zwierzęcej problem
zapobiegania występowaniu mikotoksyn w paszy i ich
skutecznej dezaktywacji nabiera szczególnego znaczenia.
Istnieje szereg mikotoksyn patogennych, a ich negatywne działanie wzmaga się przy systematycznym pobieraniu
przez zwierzęta w danym okresie czasu nawet niewielkich
dawek mikotoksyn. Rodzaje mikotoksyn najczęściej wpływających na obniżenie produkcyjności zwierząt:

Aflatoksyny:

AF, B1, B2, G1, G2, M1 - są metabolitami grzybów Aspergillus
fumigatus i A. parasiticus, wykazują działanie rakotwórcze,
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Toksyny wytwarzane przez grzyby Fusarium. Ich obecność w
paszy powoduje zaburzenia trawienne, upośledzenie apetytu, podrażnienia błon śluzowych, występowanie zmian
skórnych. Trichoteceny negatywnie wpływają na metabolizm tłuszczów, przyczyniając się m.in. do spadku poziomu
witaminy E w organizmie.

Profilaktyk a
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Ochratoksyny:

Fumonizyny:

Produkowane są przez grzyby: Aspergillus i Penicillium.
Chorobotwórczość objawia się zmianami patologicznymi
w nerkach, ogólnym obniżeniu odporności organizmu na
infekcje pochodzenia bakteryjnego i wirusowego. Mikotoksyny te mogą spowodować spadek przyswajalności żelaza,
a co za tym idzie ryzyko wystąpienia anemii.

Produkowane przez grzyby z grupy Fusarium. Fumonizyna
B1 w największch ilościach występuje w ziarnie kukurydzy.
Mogą być przyczyną zapalenia płuc - w niższych stężeniach choroba ma przebieg subkliniczny, wyższy poziom
toksyny może spowodować uszkodzenia płuc, nerek i wątroby, a nawet smierć zwierzęcia.

Zearalenon:

Syntetyzowany jest przez grzyby z grupy Fusarium. Toksyczność związana jest z nadmiernym wydzielaniem estrogenów, gdyż chemicznie zearalenon jest „kopią hormonu”.
Najbardziej wrażliwe na działanie tej toksyny są świnie.
U loch mogą wystąpić takie objawy jak: obrzęk sromu, wypadanie pochwy i odbytu, obrzęk gruczołów mlecznych
i atrofia macicy. Obecność zearalenonu w paszy może
w znacznym stopniu ograniczyć zdolności reprodukcyjne
objawiające się m.in: opóźnieniem pierwszej rui, wystąpieniem ciąży rzekomej, bezmlecznościa, poronieniami,
wzrostem śmiertelności płodów, obniżeniem liczebności
miotów, wystąpieniem rozkroczności u prosiąt. U knurów
może wystąpić pogorszenie jakości spermy i obniżenie
popędu płciowego.
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Mikotoksyny ze względu na rozległe działanie są przyczyną spadku produkcyjności zwierząt w następstwie
obniżenia wartości pokarmowej paszy, osłabienia zdolności reprodukcyjnych, słabszych przyrostów, większego
zużycia paszy czy też obniżonej odporności na infekcje
i wyższej śmiertelności w stadzie. Występowanie mikotoksykoz pociąga za sobą trudności w trafnym diagnozowaniu schorzeń, zwłaszcza że zaburzenia zwykle wywołane
są skażeniem paszy różnymi mikotoksynami jednocześnie.
Ponadto towarzyszące zazwyczaj mikotoksykozom (wskutek osłabionej odporności organizmu ) infekcje bakteryjne
bądź też wirusowe zniekształcają obraz kliniczny, utrudniając w praktyce trafną diagnozę i odpowiednie postępowanie. W takich przypadkach właściwa diagnoza powinna
być poparta ilościowym oznaczeniem w paszy poziomu
wszystkich możliwych mikotoksyn.
Sposoby zapobiegania skażeniu mikotoksynami nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, efektywniejsze w praktyce są zabiegi dekontaminacji na poziomie przewodu pokarmowego.
Skutecznym preparatem dezaktywującym o szerokim
spectrum działania jest Toxi-Tect, charakteryzujący się właściwościami zarówno adsorpcji jak i rozkładu enzymatycznego toksyn nie ulegających adsorpcji. Posiada on w swym
składzie komponenty dobrane w sposób optymalny według kryterium skutecznej detoksykacji przy jednoczesnej
selektywności wiązania. Inne poza mikotoksynami istotne
składniki takie jak witaminy, aminokwasy czy leki nie są
przez Toxi-Tect wiązane, rozkładane ani inaktywowane.

Profilaktyk a

Frakcja organiczna (biodegradacja)
Mikotoksyny o słabiej spolaryzowanych grupach funkcyjnych nie ulegają trwałej adsorpcji.

Frakcja mineralna (adsorpcja)
Mikotoksyny o spolaryzowanych grupach funkcyjnych
(np.Aflatoksyna) ulegają inaktywacji poprzez tworzenie
stabilnych połączeń biegunowych. Dzięki bipolarnej strukturze cząsteczki wody (ładunki ujemne i dodatnie) - wokół
cząsteczki preparatu powstaje uwodniona warstwa, do
której przyciągane są spolaryzowane grupy funkcyjne mikotoksyn. Proces ten rozpoczyna się w jamie ustnej lub
wolu, jest kontynuowany w żołądku i jelitach. Utworzony
kompleks adsorbent-toksyna nie ulega wchłanianiu z jelit
do krwiobiegu lecz zostaje wydalony z organizmu.

Enzymy zawarte w Toxi-Tect dezaktywują takie związki
w drodze biodegradacji. W ten sposób unieczynniane są
toksyny fuzaryjne takie, jak trichoteceny (deoksyniwalenol,
toksyna T-2, diacetoksyscirpenol) zearalenon, fumonizyny,
moniliformina.
W przypadku trichotecen rozkładane są grupy epoksydowe (wykazujące największą toksyczność w strukturze
toksyny), w zearalenonie rozpadowi ulega pierścień laktonowy. Produkty rozkładu mikotoksyn pozbawione są właściwości toksycznych i zostają metabolizowane.

Dawkowanie:
TOXI-TECT

Dawka standardowa
kg/t paszy

Dawka interwencyjna
kg/t paszy

1,0

2,0 - 2,5

0,5 - 1,0

2,0 - 2,5

1,0

2,0 - 2,5

15 - 25

do 60

Dawka standardowa
kg/t paszy

Dawka interwencyjna
kg/t paszy

0,5 - 1,0

1,5 - 2,0

Maciory

(w ciągu całego cyklu produkcyjnego, rozpocząć
min. 1 miesiąc przed pierwszą inseminacją)

Prosięta hodowlane, Knury
Pisklęta hodowlane,
Nioski jaj wylęgowych
Krowy mleczne
g/krowę/dzień

TOXI-TECT A
Brojlery kurze, kacze, indycze,
Nioski jaj konsumpcyjnych,
Tuczniki, opasy
Korzyści z zastosowania:

– Rozkład enzymatyczny mikotoksyn do związków
nietoksycznych
– Selektywność adsorpcji (nie wiąże witamin,
mikroelementów, aminokwasów, leków itp.)
– Usprawnienie metabolizmu wątroby, stymulowanie
procesu detoksykacji w komórkach wątroby
– Stymulacja mechanizmów odpornościowych
– Poprawa ekonomiki produkcji (lepszy wskaźnik
efektywności żywienia i poprawa parametrów
produkcyjnych)

– Pozytywny wpływ na status zdrowotny stada,
żywotność zwierząt i wyniki reprodukcyjne
– Brak ryzyka wystąpienia interakcji z innymi składnikami
paszy
– Produkt odpowiedni dla wszystkich gatunków zwierząt
Jędrzej Staniszkis
NOACK
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METASMART™ - nowe źródło
bio-dostępnej metioniny dla krów
mlecznych
Podstawowym warunkiem wykorzystania potencjału genetycznego bydła mlecznego jest żywienie
oparte na właściwym poziomie energetycznym, białkowym i mineralnym, odpowiadające zapotrzebowaniu w zmieniającym się cyklu produkcyjnym krów.
dr Paweł Lewkowicz − Kemin Poland Sp. z o.o.

O ile zawartość energii i składników mineralnych jest możliwa do osiągnięcia o tyle zawartość białka dostępnego jelitowo, gwarantującego odpowiedni profil aminokwasowy
jest trudna do zrealizowania przy użyciu podstawowych surowców wchodzących w skład dawki pokarmowej. Jak wiemy aminokwasy są podstawą do syntezy tkanek i produkcji
mleka. Podobnie jak u innych gatunków zwierząt również
u krów mlecznych podzielono aminokwasy na limitujące
(metionina, lizyna, histydyna, arginina, leucyna, walina, izoleucyna, treonina, tryptofan, fenyloalanina) oraz nie limitujące
(pozostałe aminokwasy). Jak wykazał Schwab i wsp.(1976)
spośród 10 aminokwasów limitujących najistotniejszą rolę
w żywieniu krów odgrywa metionina i lizyna.
Z badań przeprowadzonych przez Rulquin’a i Vérité (1993)
wynika, że metionina i lizyna decydują o ilości białka wytwarzanego w wymieniu. Według Robert’a i wsp.(1996) jeżeli w
żywieniu krów wysokomlecznych stosujemy pasze wysokobiałkowe chronione białko sojowe, to z reguły zaspakajamy
potrzeby organizmu na lizynę, ale czynnikiem limitującym,
decydującym o wydzielaniu białka w mleku pozostaje zwykle aminokwas metionina.
Odpowiedni poziom metioniny i lizyny wchłanianej w jelicie
wpływa na zwiększenie wydajności mlecznej krów. Z badań
przeprowadzonych przez Socha i wsp.(1994d) wynika, że w
pierwszym okresie laktacji wydajność mleczna krów może
wzrosnąć nawet o 3,5 kg mleka dziennie od sztuki. Podobne wyniki zaobserwował Thiaucourt (1996) na stadzie 2000
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krów, u których w ciągu pierwszych 100 dni laktacji wydajność mleka wzrosła średnio o 2,2 kg na dzień, a zawartość
białka w mleku o 1,3g/kg. Metionina wchłaniana jelitowo
poprawia status energetyczny zwierząt i odgrywa szczególną rolę w przemianach energetycznych zachodzących
w wątrobie. Jest to bardzo istotne w początkowym okresie
laktacji, kiedy bilans energetyczny jest ujemny. Metionina
zwiększa ilość małocząsteczkowych lipoprotein (VLDL), które są niezbędne do przenoszenia gromadzonych w wątrobie trójglicerydów, szczególnie w kierunku gruczołu mlekowego dostarczając tym samym dodatkowego źródła energii
do produkcji mleka (Bauchart i wsp.,1998). Przy niedoborach metioniny nadmiar zgromadzonych trójglicerydów w
wątrobie może prowadzić do jej stłuszczania, procesów oksydacji i powstawania ciał ketonowych co w konsekwencji
powoduje powstania ketozy. Według Robert’a i wsp.(1996)
oraz Thiaucourt’a (1996) metionina wpływa na poprawę
procesów reprodukcji, co może wynikać z lepszego wykorzystania energii oraz z jej roli w wytwarzaniu hormonów.
Analizując typowe dawki pokarmowe dla krów mlecznych
stwierdzić można, że niedobór metioniny trawionej jelitowo
wynosić może od 15 do 20% jej całkowitego zapotrzebowania.
Tak wysoki brak jednego z najważniejszych aminokwasów
limitujących jakim jest metionina może prowadzić nie tylko
do ograniczania potencjału genetycznego krów, ale również
przyczyniać się do występowania chorób metabolicznych.

Żywienie

MAGAZYN HODOWCY nr 3/2015
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Typowe dawki dla bydła wymagają bilansowania Lizyny i Metioniny

Komponent

(kg/dzień)

Kisz. z kukurydzy

25

Sianokiszonka

17

Siano

1

Pszenica

3

Wysłodki

2

Lucerna

1

Śr. Sojowa

2

Śr. Słonecznikowa

1

Śr. Rzepakowa

1

Minerały + witaminy

0,5

(Krowa o wadze 650 kg, Prod : 37 litrów mleka/dzień,
Tłuszcz: 3,9%, Białko: 3,25% )

Odpowiednie zbilansowanie aminokwasów pozwala
na szybki wzrost zawartości białka w mleku (Pisulewski
i wsp.,1996) a co za tym idzie również wzrost ilości wyprodukowanego sera z 1kg mleka (Hurtaud i wsp.,1995), podniesienia wydajności mlecznej (Thiaucourt, 1996), poprawę wykorzystania pasz, zwiększenie zdrowotności krów poprzez
redukcję występowania chorób metabolicznych, wzrost
jakości mleka poprzez obniżenie liczby komórek somatycznych w mleku oraz usprawnienie procesów reprodukcji
(Santos, 2005).

Podobnie jak w innych działach produkcji zwierzęcej, najbardziej efektywnym i najtańszym źródłem aminokwasów
są aminokwasy dodawane do pasza jako podstawowy
komponent dawki pokarmowej. W przypadku bydła koszt
zastosowania chronionej metioniny wynosi poniżej 0,07 zł/
gram metioniny wchłanianej jelitowo co w porównaniu do
specjalnie zabezpieczanych (chronionych) produktów, które
mogą być źródłem tego aminokwasu dla krów mlecznych
jest znacznie tańsze (śruta sojowa 0,0017 zł/gram, śruta rzepakowa 0,0011 zł/gram).

MeatSmart™ Dry jest nowym źródło aminokwasu metioniny, jest prekursorem metioniny.
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Żywienie

W odróżnieniu od innych produktów MetaSmart™ Dry może być stosowany w mieszankach granulowanych, i poddany
wszystkim procesom zachodzącym w wytwórni pasz (rozdrabnianie, kondycjonowanie, granulowanie). MeatSmart™ Dry to
analog metioniny (HMBi), który w 50% wchłaniany jest przez ściany żwacza stając źródłem bio-dostępnej metioniny wchodzącej do bilansu aminokwasowego i w 50% wykorzystywany do procesów fermentacji zachodzących w żwaczu.
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Bio-dostepność metioniny u krów mlecznych można określić na podstawie pomiarów jej zawartości w osoczu krwi. W
związku z tym, iż MetaSmart™ Dry jest absorbowany przez ściany żwacza wzrost zawartości metioniny w osoczu krwi jest
widoczny już po upływie 1-2 godzin, zaś najwyższa koncentracja osiągana jest po 5 godzinach od chwili spożycia preparatu
przez zwierzęta.

Test bio-dostępności

W przypadku zwykłych form DL metioniny lub hydroksyanalogów (HMB)metioniny nie obserwuje się prawie żadnego wzrostu poziomu tego składnika w osoczu krwi jest to
prawdopodobnie spowodowane tym, że całość metioniny
pochodzącej z tych form ulega rozkładowi pod wpływem
mikroorganizmów żwacza.

Efektywność MetaSmart™ Dry została potwierdzona w wielu testach przeprowadzonych na licznych fermach doświadczalnych i przemysłowych na całym Świecie.
Oszacowano, że dodatek MetaSmart™ Dry w ilości
30g/dzień/krowę w okresie laktacji powoduje wzrost zawartości białka, tłuszczu oraz mleka. Zmniejszeniu ulega liczba
komórek somatycznych w mleku i chorób metabolicznych
a skuteczność pierwszej inseminacji znacznie wzrasta.

Wyniki 6 doświadczeń we Francji i USA. Średni dzienny udój: 39 kg mleka, 3.75% tłuszcz i 3.10%
białko. Średnia dawka MetaSmart: 30 g/szt/dzień (14-43 g)

Zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji
dotyczącej zagadnieniom bilansowania aminokwasów limitujących (Genk-Belgia 2006) wyniki obserwacji 5000 krów
dowodzą, że można produkować tańsze pasze o niższej
zawartości białka ogólnego i osiągać bardzo dobre efekty
produkcyjne. Odpowiednie zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem zawartości metioniny i lizyny pozwala
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na wykorzystanie pełnych możliwości genetycznych krów
oraz wpływa na dłuższy okres ich użytkowania co znacznie
zmniejsza nakłady poniesione na zakup lub odchów zwierząt.
dr Paweł Lewkowicz
Kemin Poland Sp. z o.o.

STARTMILK
Ą
NION
O
R
H
C
Ę
IERA
ZAW
ONIN
T
E
M I

Pasza zawierająca wysoki poziom chronionej
metioniny – głównego aminokwasu limitującego produkcję mleka.
-

Ą
NION

CHRO Ę
IERA
W
A
Z
ONIN
METI

-

pomaga produkować więcej mleka z wysokim poziomem białka;
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania wątroby;
odpowiednio przygotowuje krowę do pobierania pasz treściwych po porodzie;
zawiera makroelementy mobilizujące układ hormonalny do efektywnego uwalniania
wapnia z kości w trakcie laktacji, zapobiegając wystąpieniu porażenia poporodowego;
zastosowany glikol propylenowy (40 g/kg) zapobiega dużym wahaniom poziomu
glukozy we krwi krowy poprawiając jej apetyt;
dzięki zastosowaniu tłuszczu oraz białka chronionego redukuje deficyt
energetyczny występujący w pierwszych tygodniach laktacji;
wysoki poziom chronionej niacyny (125 mg/kg) poprawia funkcjonowanie wątroby
i ogranicza ryzyko wystąpienia ketozy;
dodatek Beta Karotenu poprawia parametry rozrodu, warunkuje występowanie
wyraźnych rui oraz zapewnia skuteczną inseminację;
zawiera kompleks witamin A, D3 i E w formie chronionej przed degradacją żwaczową.

Mieszanka zalecana do stosowania w okresie okołoporodowym zarówno przed wycieleniem jak i po.
Zalecana do stosowania od 3 tygodnia przed planowanym wycieleniem w ilości od 1kg do 3kg oraz pierwsze
dwa miesiące laktacji w ilości 3kg dziennie.

Startmilk

Startmilk

B. O. %

JPM

JPŻ

NEL MJ

BTJN g/kg

BTJE g/kg

BTJP g/kg

WŁÓKNO %

19

1,06

0,98

7,5

157

133

88

7,3

B. O. %

JPM

JPŻ

NEL MJ

BTJN g/kg

BTJE g/kg

BTJP g/kg

WŁÓKNO %

19

1,06

0,98

7,5

157

133

88

7,3
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Kilka uwag o metabolizmie
i niedoborach mineralnych u krów
w okresie przejściowym
Początek laktacji to ogromne wyzwanie dla organizmu krowy mlecznej, które wymaga szybkiego
przestawienia się i intensyfikacji procesów metabolicznych. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na
składniki pokarmowe znacznie przekracza fizjologiczne zdolności adaptacyjne krów i może prowadzić do poważnych zaburzeń metabolizmu.
U 30% do 50% krów mlecznych występują rożne formy zaburzeń metabolicznych lub chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym (Leblanc, 2010).
lek. wet. Marek Wasak − VIRBAC

Definicja
Choroby metaboliczne krów mlecznych to choroby niezakaźne, które występują w okresie okołoporodowym lub we
wczesnej laktacji, kiedy dramatycznie zwiększa się produkcja
mleka. Poza zaburzeniami metabolicznymi, krowy w okresie
poporodowym mogą znacznie częściej chorować na różne
choroby zakaźne, takie jak kliniczne mastitis lub poporodowe zapalenie macicy. Choroby te są określane wspólnym
mianem chorób produkcyjnych krów mlecznych. Występujące w stadach krów mlecznych choroby metaboliczne są
wieloczynnikowe i złożone. Generalnie ilość pobieranych
składników pokarmowych nie jest dostosowana po poziomu produkcji lub podawana pasza jest nieodpowiednia.
Brak dostarczenia odpowiedniej ilości energii metabolicznej
może prowadzić do ketozy i stłuszczenia wątroby. Niskie
stężenie wapnia we krwi powoduje upośledzenie prawidłowego funkcjonowania organizmu i może prowadzić do
porażenia poporodowego lub podklinicznej hipokalcemii.
Choroby metaboliczne wpływają negatywnie na spożycie
paszy, okres międzyciążowy oraz wiele innych wskaźników. Skutki ekonomiczne są bez wątpienia znaczące, ale
pozostają trudne do oszacowania. Straty mleka mogą wahać się od ±1 kg/dzień (zatrzymanie łożyska, ketoza, po-
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rażenie poporodowe) do 3 kg/dzień (LDA: lewostronne
przemieszczenia trawieńca) w czasie trwającej 305 dni laktacji (Fourichon et al. 1999). Niekiedy chorująca krowa może
paść. Wzajemne zależności pomiędzy tymi chorobami produkcyjnymi zostały potwierdzone w wielu publikacjach.
Liczne badania epidemiologiczne jednoznacznie wykazały,
że krowy z chorobami metabolicznymi, takimi jak porażenie
poporodowe, są narażone na dużo większe ryzyko rozwinięcia się wtórnych chorób metabolicznych, takich jak ketoza,
niż krowy, które nie chorowały (Goff, 2006).

Ujemny bilans energetyczny i mobilizacja tłuszczu
Przez okres 10-12 tygodni wczesnej laktacji krowy wysokoprodukcyjne mają ujemny bilans energetyczny (NEB)
i zazwyczaj tracą masę ciała. Tkanka tłuszczowa zmagazynowana w organizmie jest szybko mobilizowana w postaci niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych (NEFA),
które są przenoszone w krążącej krwi do wątroby. Wątroba
przekształca NEFA do lipoprotein o bardzo niskiej gęstości
(VLDL), a następnie są one poprzez układ krwionośny przenoszone do wymienia, gdzie są wykorzystywane do syntezy

Profilaktyk a
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tłuszczu mleka (a także do innych tkanek). Stężenie niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych przekracza zdolność
wątroby do ich wykorzystywania jako surowca energetycznego i zaczyna się ich przekształcanie do ciał ketonowych
i/lub trójglicerydów. Następnie dochodzi do wzrostu stężenia ciała ketonowych we krwi (ketoza), podczas gdy trójglicerydy odkładają się w tkance wątroby (stłuszczenie wątroby). Hodowcy, żywieniowcy i lekarze weterynarii powinni
zwrócić szczególną uwagę na przydatne narzędzie diagnostyczne - indeks kondycji ciała (BCS) jest prawdopodobnie
jednym z najczęściej stosowanych testów służącym do wykrywania ujemnego bilansu energetycznego. BCS powinien
być określany przy użyciu standardowej skali 5-punktowej
w momencie zasuszenia, podczas porodu i 8 tygodni po
wycieleniu. Krowa nie powinna tracić masy ciała w późnej
ciąży (2,5 < BCS < 3,0). Krowy w nadmiernej kondycji ciała
(BCS > 3,5) są bardziej narażone na ryzyko utraty zbyt dużej

Spadek apetytu obserwujemy w mn. takich stanach jak :
po ciężkim, przedłużającym się porodzie, zatrzymanie łożyska, zapalenie macicy, zaleganie poporodowe, po operacji przemieszczenia trawieńca, kulawizny.
Kontrola apetytu u krów po porodzie jest istotnym elementem profilaktyki ujemnego bilansu energetycznego.
Spośród dostępnych na rynku preparatów wymienić można te zawierające korzeń gencjany, którego skuteczność
potwierdza długa historia stosowania w leczeniu zaburzeń
trawienia. dzięki Wysoka zawartość aktywnych składników
(gentiamatin, gentin) wielokierunkowo stymuluje apetyt,
co przedstawione jest w tabeli.
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ilości tkanki tłuszczowej i w efekcie rozwinięcia się ketozy.
Krowy, u których doszło do spadku BCS o > 0,5 jednostki zazwyczaj mają ujemny bilans energetyczny. Tracą masę ciała,
współczynnik zapłodnienia po pierwszym kryciu spada.

Apetyt
Bardzo istotnym elementem zapobiegającym ujemnemu
bilansowi energetycznemu jest zachowanie apetytu u krów
po porodzie. Apetyt wzrasta, ale nie w tym samym tempie,
co produkcja mleka, a szczyt osiąga około trzeciego lub
czwartego miesiąca laktacji. Dlatego ujemny bilans energetyczny jest obserwowany głównie na początku laktacji, ponieważ zwierzęta jedzą paszą zawierającą zbyt mało energii
lub, co zdarza się częściej, mają zbyt niski apetyt, aby przyjąć
właściwą dawkę pokarmu.

Profilaktyk a
Niedobory mineralne - wapń
Wapń jest jednym z najważniejszych pierwiastków w organizmie zwierząt i ludzi. Stanowi on podstawowy budulec
układu kostnego, oraz zapewnia jego funkcjonowanie. Bierze udział w przenoszeniu bodźców nerwowych oraz w mechanizmie skurczu mięśni gładkich i szkieletowych.
Dlatego tak ważne jest zrozumienie jego roli w patogenezie
nie tylko najbardziej znanej jednostki chorobowej jaką jest
porażenie poporodowe, ale także jego znaczenie w takich
patologicznych stanach jak np. gwałtowny spadek lub brak
kurczliwości macicy – atonia ( niedowład macicy ).
Konsekwencją atonii jest najczęściej brak postępu akcji porodowej, co może zagrażać życiu cielęcia, oraz predysponuje do zatrzymania błon płodowych. Oba te przypadki powodują najczęściej różnego stopnia stany zapalne macicy
i innych odcinków dróg rodnych. Zapalenie macicy u krów
po porodzie jest obok zapalenia wymienia, główną przyczyną strat w produkcji i zaburzeń w rozrodzie. Wpływ wapnia
na kurczliwość mięśni może mieć także wpływ na szybkość
i stopień kurczenia się mięśnia zwieracza strzyku. Przy niedoborze tego pierwiastka możemy się spodziewać, że zwieracz strzyku nie będzie kurczył się prawidłowo, co może
doprowadzić do wniknięcia bakterii do wnętrza strzyku
i wywołania zapalenia wymienia.

Obecnie u bydła mlecznego do podawania doustnego rekomendowane są nowoczesne preparaty zawierające 2 sole
wapnia w formie chlorku i propionianu, które „zawieszone”
są w glikolu propylenowym. Zapobiega to drażnieniu błony
śluzowej przedżołądków. Dzięki różnej szybkości wchłaniania się obu soli wapnia deficyt uzupełniany jest szybko i jednocześnie długotrwale.

Tak więc skutki niedoboru wapnia mogą być dużo bardziej
niebezpieczne dla zwierzęcia, niż powszechnie się sądzi.
Hypokalcemia podkliniczna to stan chorobowy, w którym
nie widać objawów klinicznych w formie np. zalegania, ale
niedobór wapnia ma pośredni wpływ na funkcjonowanie
wielu ważnych narządów.

Niedobory mineralne - fosfor

W leczeniu ostrych stanów niedoborowych stosuje się preparaty wapniowe, fosforowe i magnezowe podawane dożylnie. Zawartość wapnia aktywnie przyswajanego w podawanych preparatach powinna wynosić 8 - 12 g, natomiast
magnezu do 4 g. Zaleca się także stosowanie witaminy D3
w ilości do 0,5 do 1 mln jednostek na 45 kg masy ciała. (P.
Sobiech, 2014).

Fosfor obecny we wnętrzu komórek odpowiada za prawidłowy przebieg procesów energetycznych organizmu oraz
wchodzi w skład kwasów nukleinowych (DNA i RNA), które
podczas podziału komórek przekazują materiał genetyczny. Większość obecnego w organizmie fosforu występuje
w kościach, jest obecny także w krwinkach czerwonych
w mózgu, mięśniach, wątrobie, śledzionie oraz nerkach.

Bardzo istotne jest, aby kontynuować proces leczenia poprzez suplementację doustną, najczęściej 2 – 4 godziny po
leczeniu dożylnym i powtórzyć po kolejnych 8- 12 godzinach. Czynność tę może wykonać sam hodowca.

Do głównych objawów niedoboru fosforu u bydła mlecznego należą: zmniejszenie apetytu, obniżenie tempa wzrostu
cieląt, zmniejszenie wydajności mlecznej oraz zaburzenia
w rozrodzie.

Jednym z elementów profilaktyki w stadach z deficytem
wapnia jest stosowanie doustne preparatów zawierających
wapń. W okresie okołoporodowym zaleca się suplementacje wapnia w dwóch lub w trzech podaniach (na 24 godziny
przed porodem do 24 lub 48 godzin po porodzie).

Niedostateczne zaopatrzenie organizmu wysokomlecznej
krowy w fosfor o okresie przejściowym może skutkować
między innymi występowaniem objawów zalegania lub
hemoglobinurii poporodowej, co zdecydowanie zmniejsza wydajność mleczną lub zwiększa przypadki brakowania
krów i znacznie pogarsza opłacalność hodowli.
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Zaburzenia w rozrodzie mogą mieć bezpośredni związek z
niedoborem tego pierwiastka. Podczas dojrzewania pęcherzyków Graffa i już po zapłodnieniu następuje bardzo szybkie namnażanie się komórek w rozwijającym się zarodku.
Jest to proces, do którego niezbędna jest duża ilość energii.
Fosfor jest głównym składnikiem nośnika energii (ATP), dlatego jego niedobór ma negatywny wpływ na procesy rozrodcze.

W stadach z niedoborem tego pierwiastka wskazana jest
suplementacja tuż po porodzie z powtórzeniem po 24 godzinach. Najbardziej wskazanym związkiem fosforu jest fosforan dwusodowy, który szybko się wchłania i jest natychmiast dostępny w biologicznie aktywnej formie. Ponadto
wg. badań przeprowadzonych przez profesora Przemysława
Sobiecha, fosfor podany w formie pasty (Energan Phosphor)
uwalnia aktywny fosfor przez dłuższy okres niż leki w formie
iniekcji.

Bardzo często niedobór fosforu występuje równocześnie z
niedoborem wapnia (Abbe i Wolf, 2000).

Może zdarzyć się, że krowa z zaleganiem leczona tylko przy
pomocy preparatów wapniowych nie powraca do zdrowia,
pomimo kilkukrotnych interwencji. Ma to miejsce , gdy równocześnie z niedoborem wapnia występuje także niedobór
fosforu.
W Polsce niedobór fosforu u krów w okresie okołporodowym jest zjawiskiem powszechnym. Poniższa tabela przedstawia to zjawisko (P. Sobiech 2014)

Wielkopolska.
Wskaźnik krów z hypofosfatemią.

Podlasie.
Wskaźnik krów z hypofosfatemią.

*Grupa II ( linia pomarańczowa ) – krowy z deficytem fosforu,
którym podano doustnie fosfor w formie pasty. Wysoki poziom fosforu powyżej 1,75 mmoli/l utrzymywał się powyżej
7 dni od podania.
Reasumując, deficyt podstawowych makroelementów jakimi są wapń i fosfor u krów w okresie przejściowym może
prowadzić do wielu poważnych schorzeń, mających bezpośredni wpływ na wyniki produkcyjne gospodarstw.
Pomimo tego, że okres przejściowy, trwający od 3 tygodnia
przed porodem do 3 tygodnia po wycieleniu jest związany
ze szczytem występowania chorób produkcyjnych, konsekwencje tych chorób dla ogólnego stanu zdrowia krów
mlecznych i ich produkcyjności utrzymują się przez znacznie dłuższy okres czasu.
Kontrola apetytu, oraz suplementacja makroelementów u
krów za pomocą nowoczesnych, bezpiecznych preparatów
podawanych w formie pasty może w istotny sposób ograniczyć zagrożenie wystąpienia chorób metabolicznych u krów
w okresie przejściowym.
lek. wet. Marek Wasak
VIRBAC
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Cichy „złodziej” paszy
W swojej praktyce lekarsko- weterynaryjnej codziennie stykam się z jednostką chorobową, którą
nazywam „złodziejem” paszy. Chcę ją przybliżyć, przypomnieć i ponownie zwrócić na nią uwagę.
Pomimo swojej powszechności jest często przeoczana, a jej skutki odczuwamy w wyniku końcowym
tuczu. Odnośnie jej złodziejskiego charakteru cyfry podam w podsumowaniu artykułu.
lek. wet. Barbara Woźnica − WIPASZ SA

Adenomatoza zwana rozrostowym zapaleniem jelit, ileitis,
lub PPE jest chorobą zakaźną warchlaków, tuczników, loszek i knurków hodowlanych. Występuje powszechnie na
całym świecie. Podaje się że w Polsce dotyczy do 90% gospodarstw. Nasilone występowanie adenomatozy widoczne jest w krajach o intensywnej produkcji trzody chlewnej.
Dotyczy zarówno ferm o cyklu otwartym, jak również ferm
produkujących w cyklu zamkniętym. Bez znaczenia wydaje
się status zdrowia fermy, występuje zarówno na fermach o
wysokim jak i niskim statusie zdrowia, również na fermach
zarodowych. Nadmienić należy, że podając status zdrowia
danego stada, dane na temat tego zakażenia nie są podawane.
Oprócz świń występuje również w populacji psów, kotów,
owiec, cieląt, fretek, szczurów, lisów i królików. Według danych 1% nagłych padnięć świń spowodowana jest PPE.
Wywoływana jest przez gram ujemną pałeczkę nazywaną
Lawsonia intracellularis. Powoduje ona nadmierny rozrost
niedojrzałych enterocytów w dolnych odcinkach jelit cienkich i grubych. Zwierzęta zakażają się drogą doustną, wraz
z kałem siewców. Już po 12-14 dniach widoczne są zmiany
chorobowe. Siewstwo baterii trwa długo- 7-13 tyg, czyli
ponad 3 miesiące i jest okresowe. Bakteria w kale przeżywa do 2 tygodni. Mimo świetnego rozprzestrzeniania w
środowisku chlewni jest bardzo wrażliwa na powszechnie
stosowane środki dezynfekcyjne.
Ze względu na swoją lokalizację w nabłonku jelit i jego
rozrost powoduje zaburzenia w strukturze kosmków jelitowych i zmiany w jego metabolizmie. Objawia się to
zaburzeniem wchłaniania substancji odżywczych i wody
oraz obniżeniem miejscowej odporność przewodu pokarmowego, co skutkuje występowaniem zakażeń wtórnych.
Obecnie myśląc o adenomatozie należy uwzględniać
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szereg innych patogenów, które wikłają, czy razem z nią
tworzą zespół zaburzeń jelitowych. Również te patogeny
powodują różne postacie adenomatozy w stadzie, czy różne formy zmian w różnych odcinkach jelit tej samej świni.
W skłąd zespołu jelitowego wchodzą między innymi: Brachyspira hyodysenteriae- powodująca dysynterię świń,
Brachyspira pilosicoli powodująca śluzową biegunkę świń,
Salmonella, Escherichia coli - wywołująca kolibakteriozę,
cirkowirus, czy koronawirus.
W stadzie zaobserwować możemy postać ostrą, która najczęściej dotyczy tuczników w wagach 50-100 kg, loszek,
czy knurków remontowych. Zwierzęta są osłabione, blade,
temperatura ciała poniżej normy, występuje ciemnoczerwony rozluźniony kał. Upadki sięgać mogą do 6%. Na co
dzień spotykam się z postacią przewlekłą, która występuje od 6- 20 tygodnia życia. Brak jest typowych objawów,
choć często występuje biegunka (około 25% zwierząt w
stadzie), lub rozwolnienie kału przejściowe lub nawracające, często po przesiedleniu, lub zmianie paszy. Z praktyki
biegunka nasila się często po przejściu z paszy typu starter
na paszę typu grower. Cechę tą należy podkreślić, ponieważ często zmianę paszy łączymy ze złą jej jakością, czy
składem, a nie z czynnikiem chorobowym. Świnie mają pogorszony apetyt (dotyczy 40-50% stada). Wzrasta odsetek
sztuk charłaczych i odstających wagowo (dotyczy 10-15%
stada), jednak na co należy zwrócić szczególną uwagę to
zahamowanie przyrostów i pogorszenie współczynnika
wykorzystania paszy. Padnięcia są sporadyczne.
Jak w większości jednostek chorobowych predysponuje
nadmierne zagęszczenie, niskie temperatury, nieprawidłowa ilość i jakość paszy. W przypadku adematozy należy
zachować dbałość o system zadawania paszy, czyli ograniczenie zanieczyszczenia jej kałem.

Profilaktyk a

Postępowanie lecznicze polega na podaży antybiotykutylozyna, tiamulina, tylwalozyna, tetracykliny. Optymalne postępowanie zalecić musi lekarz weterynarii, który
uwzględni stan kliniczny stada, nasilenie objawów, możliwości podania antybiotyku w danym gospodarstwie.
Musimy pamiętać o podawaniu preparatów zwierzętom,
które już zetknęły się z drobnoustrojem, po to aby mogły
wytworzy odporność swoistą. Błędem jest podawanie preparatu zwierzętom zbyt młodym. Pamiętać również należy, że u zwierząt chorych występuje spadek apetytu, więc
w takim przypadku leczenie należy rozpocząć z wodą.
Oceniając stado opieram się na badaniu klinicznym, ewentualnie badaniu sekcyjnym, badaniach laboratoryjnych, ale
również na ocenie parametrów tuczu.
Teraz wyjaśnię tytuł artykułu i skutki ekonomiczne ileitis:
1. Wydłużenie tuczu o 2 tygodnie przykładowo: stado
100 szt, średnie pobranie paszy 2,5 kg / dobę = 250 kg
/ dobę x 14 dni = 3,5 t, cena 900zł/ tonę, 3150 zł).
2. Obniżenie przyrostów dziennych (8-30%), przykładowy
przyrost: 900g / dobę, 8% spadek - 820g / dobę, 30%
spadek - 600 g / dobę.
3. Pogorszenie wykorzystania paszy (6-33%). Porównanie
2,65 kg do 2,91 kg (100 kg przyrostu) = 23,40 zł różnicy.
4. Dodatkowo dochodzą koszty leczenia, jak również
niewyrównanie partii tuczników, co powoduje
przedłużenie sprzedaży i blokowanie chlewni. W wyniku
PPE dochodzi również do pogorszenia jakości
poubojowej tuszy - niższa mięsność.
Podsumowując w Europie koszt PPE szacuje się na
2,30-8,40 Euro / tucznika, lub 20,5 Euro / 1 stanowisko tuczowe / rok. Ogólnie zwiększenie kosztów produkcji żywca 8,4%.
lek. wet. Barbara Woźnica
Specjalista Chorób Trzody Chlewnej
WIPASZ SA
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Tuczarnia bezściółkowa?
Zalety i wady rusztów
Hodowcy decydując się na budowę budynków inwentarskich dla trzody chlewnej częściej sięgają
po projekty chlewni bezściółkowych pomimo większych kosztów takiej inwestycji w porównaniu do
budynków ściółkowych. Takie rozwiązanie ma wiele zalet związanych z oszczędnością czasu i pracy,
lepszymi wynikami produkcyjnymi oraz z utrzymaniem czystości w chlewni. Ze względu na zalety
tego rozwiązania hodowcy decydują się również na przerabianie starszych budynków.
Jacek Woch − WIPASZ SA

Podłogi rusztowe dla trzody chlewnej
wykonane są z różnych materiałów:
Ruszta wykonane z PCV stosowane są głównie dla warchlaków. Zmniejszają one ryzyko otarć, zwiększają komfort
zwierząt poprzez dużą swobodę poruszania. Dodatkowo
ruszta z tworzyw sztucznych wykorzystywanych na odchowalniach mogą posiadać mniej szczelin niż standardowe ruszta. Jest to bardzo dobra powierzchnia na części
legowiskowe dla najbardziej wymagających grup technologicznych jakimi są prosiaki i warchlaki.
Podłogi z tworzyw sztucznych wykorzystywane są również
w sektorze porodówek. Powierzchnia rusztów powinna
być gładka ale nie śliska. Zapewnia to duży komfort ruchów lochy oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia sutków.
Kolejnym rodzajem rusztów spotykanych w chlewniach są
ruszte wykonane z żeliwa. Mają zastosowanie głownie na
porodówkach jako część powierzchni dla loch. Ich funkcje
to zwiększenie komfortu lochy poprzez odprowadzanie
ciepła. Dodatkowo zimniejsza posadzka ma zadanie odstraszania prosiaków, co znacznie przyczynia się do mniejszych upadków spowodowanych przygnieceniem prosiąt
przez lochy.
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W tuczarniach spotykamy ruszata wykonane z betonu.
Dla tej grupy technologicznej przewidziane są te ze szczelinami ok 17 mm., są wykonane z betonu odpornego na
agresję chemiczną, pękanie, a tak że są nienasiąkalne. Duża
dostępność długości produkowanych rusztów, od 0,60 m
do 3,50 m, zapewnia łatwe dopasowanie do wymiarów
kojców i budynków.

Zalety chlewni bezściółkowych
Jedną z podstawowych zalet budynków z rusztami są
lepsze wyniki produkcyjne tuczu w porównaniu do zwierząt chowanych na ściółce. Największe różnice na korzyść
„rusztu” widać w spożyciu paszy na 1 kg przyrostu. Zarówno w średnich gospodarstwach (od 500 do 1000 zwierząt)
oraz dużych (od 1000 do 2000 świń) wynik ten w chlewniach ściółkowych kształtuje się na poziomie ok 2,80 kg
paszy na 1 kg przyrostu, gdzie w gospodarstwach w których zwierzęta utrzymywane są na rusztach wynik ten to
ok 2,70 kg paszy na kg przyrostu. Przy obecnych cenach
zbóż oszczędność każdego kilograma paszy znacząco
zmniejsza koszty produkcji. Kolejne różnice w wynikach
produkcyjnych widać w mięsnościach oraz wybiciach i tu
odpowiednio na ściółce to średnio 56,5% oraz 77,5%, gdzie
„na rusztach” wyniki te są średnio na poziomie 57,6% mięsności i 78,1% wybojowości. Wiąże się to z większą kontrolą
przy głodówce przed sprzedażą.

Profilaktyk a

Kolejnymi zaletami chlewni bezściółkowych są mniejsze
nakłady pracy podczas sprzątania po sprzedaży zwierząt.
Ruszta są łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Gnojowica jest
również łatwa w zagospodarowaniu. Przy odpowiednio
głębokich kanałach gnojowych szczególnie zimą, istnieje
możliwość przetrzymania gnojowicy przez cały okres zakazu jej wywozu.
Brak ściółki to również brak problemu z mykotoksynami.
Słoma składowana często w nieodpowiednich warunkach
ma skłonności do gnicia. Grzyby znajdujące się w takiej słomie wydzielają mykotoksyny, które źle wpływają na świnie,
mogą powodować one obniżenie apetytu, kulawizny, biegunki, a w skrajnych przypadkach upadki zwierząt.
Ściółka to również rezerwuar dla bakterii i wirusów patogennych. W chlewniach bezściółkowych przy odpowiednim obchodzeniu się z gnojowicą zmniejsza się ryzyko występowania chorób wirusowych i bakteryjnych.

Wady zastosowania rusztu w chlewniach
Jedną z wad tego rozwiązania jest niewątpliwie większe
zagrożenie występowania kulawizn w stadzie, szczególnie
przy źle dobranych wielkościach szczelin rusztów do wieku zwierząt. Ruszta betonowe mogą powodować również
obtarcia.

Rzadko zdarzają się przypadki ubytków w rusztach, w które
zwierzęta mogą wpaść do gnojowicy, gdzie mogą utonąć
lub ze względu na wysokie stężenie szkodliwych gazów
udusić się. Jednak takie przypadki zdarzają się niezwykle
rzadko.
Kolejna wada, która może być widoczna zimą a zwłaszcza
na początku gdy kanały gnojowe są puste. W tym okresie
przy niskich temperaturach na zewnątrz i przy małych
zwierzętach może wystąpić konieczność dogrzewania
chlewni.
Jest sporo firm oferujących podłogi rusztowe przeznaczone dla tuczarni. Firmy takie jak Wesstron, SIB Łowicz czy
POLnet mają w swojej ofercie duży wybór rusztów, a ich
ceny zaczynają się od ok 90 zł za najkrótsze ruszta do ok
170 zł za te najdłuższe. Istnieje również możliwość zakupu
używanych płyt rusztowych. Na portalach aukcyjnych jest
dużo tego typu ofert, a ich ceny zaczynają się od ok 50 zł
za 1 m2.
Korzyści wynikające z zastosowania podłóg rusztowych są
znaczące. Tyczy się to przede wszystkim utrzymaniu wysokiej higieny w tuczarni, poprawieniu wyników produkcyjnych oraz znaczą oszczędnością czasu przy sprzątaniu
i dezynfekcji, a zyski, które generują, w znacznym stopniu
kompensują koszty, jakie trzeba ponieść przy przeróbkach
chlewni ściółkowych na te rusztowe.
Jacek Woch
Doradca ds. Żywienia Trzody Chlewnej
WIPASZ SA
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Czynniki wpływające na wynik
finansowy w tuczu
Ten rok nie nastrajał optymizmem hodowców trzody chlewnej. Ceny w skupach utrzymywały się
na stosunkowo niskim poziomie, na co rolnicy nie mają wpływu. Zatem, aby zwiększyć opłacalność
w tuczu trzeba zwrócić uwagę na następujące czynniki.
Damian Adamiak − WIPASZ SA

Źródło zakupu warchlaka
Najlepszym rozwiązaniem jest mieć sprawdzonego dostawcę, który dostarcza materiał powtarzalny. W obecnym
czasie dużym powodzeniem cieszy się warchlak z Danii,
którego status zdrowotny można w prosty sposób sprawdzić na stronie: www.spfsus.dk.
Cena warchlaka uwarunkowana jest statusem zdrowotnym. Im wyższy status – tym wyższa cena warchlaka. Niekoniecznie idzie to w parze ze zdrowotnością, bo zwierzęta
z wysokim statusem łatwiej zarażają się wszystkimi chorobami. Jeśli wstawia się warchlaka po raz pierwszy warto
zastanowić się nad pobraniem krwi i wysłaniem jej do
analizy.
Ważna też jest ilość wieprzków w partii. W końcowym etapie tuczu wieprzki bardziej się otłuszczają niż loszki. Konsekwencją tego jest mniejszy udział mięsa w tuszy i gorsze
wykorzystanie paszy. W kojcach należy grupować zwierzęta według płci i zbliżonej masy ciała.

Przygotowanie obiektu
Przed myciem należy pamiętać o dokładnym uprzątnięciu resztek z obiektu. Warto też zdemontować elementy,
których nie da się umyć. Mycie pójdzie nam szybciej, gdy
najpierw namoczymy powierzchnię. Możemy również
użyć detergentów, które mają właściwości pianotwórcze.
Doskonale otłuszczają i penetrują powierzchnię. Kolejnym

26

MAGAZYN HODOWCY nr 3/2015

etapem jest dezynfekcja. Warto wybierać preparaty wieloskładnikowe, ponieważ mają szerokie spektrum działania.
Przed wstawieniem należy ogrzać chlewnię, uzupełnić karmniki paszą i sprawdzić instalację wodną.

Mikroklimat tuczarni
Zwierzęta powinny mieć swobodny dostęp do wody,
gdyż utrudniony powoduje pogorszenie strawności paszy
i przyrostów. Jedno poidło smoczkowe wystarczy dla ok.
10 szt., a miseczkowe dla 15. Należy też pamiętać o odpowiednim ciśnieniu wody w smoczkach. Latem spożycie
wody może wzrosnąć nawet 3 krotnie. Świnia średnio wypija ok. 10% masy ciała wody dobowo.
Temperatura w chowie ściołowym powinna oscylować w
granicach 18-20 ⁰C dla prosiąt odsadzonych 21-24 ⁰C. W
chowie bezściełowym temperatura powinna być nieco
wyższa. Zwierzęta przebywające w zbyt niskich temperaturach narażone są na problemy z układem oddechowym.
Zwierzęta bronią się przed utratą ciepła. Skutkiem tego jest
odkładanie energii w postaci tłuszczu. Proces odkładania
tłuszczu jest bardziej energochłonny niż powstanie tkanki mięśniowej, co powoduje wzrost zużycia paszy. Z kolei
zbyt wysokie temperatury powodują „stres gorąca”, czego
konsekwencją jest ograniczenie poboru paszy. Przyrosty
masy ciała mogą się obniżyć wówczas o 10 - 20 gramów.

Profilaktyk a
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Wilgotność – optymalna dla tuczników to około 70%
a dla prosiąt 60%. Wyższa powoduje wychłodzenie organizmu, co negatywnie wpływa na organizm. Warto przed
zasiedleniem zwierząt, by zapobiec nadmiernej wilgoci –
dogrzać obiekt nagrzewnicą.

Żywienie
Należy zadbać o odpowiednio zbilansowaną paszę
dostosowaną do potencjału genetycznego, masy ciała,
statusu zdrowotnego, warunków utrzymania.

Obsada – zbyt duża może być przyczyną walk. Utrudnia
zwierzętom dostęp do pokarmu. Przykład prawidłowej obsady zwierząt w wadze:

Układając recepturę należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

•
•
•
•

1. Energia – właściwy poziom daje szybsze tempo wzrostu i lepsze wykorzystanie paszy. Nadmiar energii spowoduje, że zostanie zmagazynowana w organizmie w postaci
tłuszczu.

30-50 kg – 0,4 m2
50-85 kg – 0,55 m2
85-110 kg – 0,65 m2
pow. 110 kg – 1 m2

Prawidłowa wentylacja. Zbyt duże stężenie szkodliwych
gazów wpływa na zdrowie zwierząt – szczególnie na drogi
oddechowe. Powoduje to zaburzenia w przemianie materii, co przekłada się na zużycie paszy. Poniżej wartości nieprzekraczalne dla stężenia gazów:

Optymalny poziom dla pasz typu:

• CO2 – 2000 ppm
• siarkowodór – 10 ppm
• amoniak – 10 ppm

2. Białko i aminokwasy – są najdroższymi składnikami w
paszy. Ilość trzeba dostosować do potrzeb pokarmowych
zwierząt. Te zależą m.in. od genetyki. Nadmiar białka to nie
potrzebny koszt, a nadmiar aminokwasów to niepotrzebne obciążenie przewodu pokarmowego.

Chów ściółkowy i bezściółkowy
Chów ściółkowy dzielimy na płytką ściółkę i głęboką.
Minusem chowu na płytkiej ściółce jest wysoka
pracochłonność. Głęboka ściółka gwarantuje lepszy
dobrostan zwierząt. Pracochłonność jest niższa, ale za to
jest wysoka emisja gazów.
Zalety chowu ściółkowego:
• Zwierzęta przebywają w warunkach zbliżonych do
naturalnych. Daje im to możliwość rycia. Wzbudza
zainteresowanie zwierząt.
• Dużo rzadziej występują skaleczenia i kulawizny.
Chów bezściółkowy
• Pozwala na lepsze utrzymanie czystości na obiekcie
i zmniejsza pracochłonność.
• Gwarantuje lepsze przyrosty i jest tańszy.
Koszt wychowu roczny na głębokiej ściółce w obiekcie
500 stanowisk:
• 1 bela słomy wystarczy na 2 szt. świń. Koszt beli 40 zł.
• W ciągu roku przeprowadzimy 3 nastawienia.
Z powyższych założeń wynika, że w ciągu roku zostanie
zużyte 750 bel o wartości 30 tys zł.
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• starter 2350 – 2400 kcal
• grower 2300 – 2380 kcal
• finiszer 2350 – 2400 kcal

Średnia zawartość białka w paszy typu:
• starter 17 – 17,5%
• grower 16 – 16,5%
• finiszer 15 – 15,5%
Wartość żywieniową pasz określa się najczęściej zawartością lizyny. Ważnym aminokwasem jest np. tryptofan, który
stymuluje wytwarzanie serotoniny, co wpływa na apetyt.
3. Włókno – wypełnia przewód pokarmowy, co powoduje uczucie sytości. Głównym zadaniem jest pobudzanie
motoryki jelit. Zbyt duża ilość pogarsza strawności paszy
i smakowitość oraz zaburza wykorzystanie białka i energii.
Minimalny poziom włókna w paszy nie powinien być niższy niż 3 % ani wyższy niż 6 %. Optymalny 3,5 %.
4. Witaminy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na odpowiedni poziom:
• Witaminy E – niedobór prowadzi do uszkodzenia mięśni
szkieletowych, zaniku mięśni tzw. choroby bananowej
oraz może przyczynić się do uszkodzenia wątroby.
• Witaminy D – niezbędna do formowania układu
kostnego.
• Witaminy A – pełni rolę w rozwoju układu kostnego
i w procesie widzenia. Przyczynia się również do
zwiększenia odporności na zakażenia, zapewnia
prawidłowy wygląd skóry.

Profilaktyk a
5. Składniki nieorganiczne. Dwa najważniejsze to wapń
i fosfor. Wapń jest bardzo ważny dla zwierząt młodych,
kiedy formuję się układ kostny. Jego niedobór powoduje
zmiany w kościach, a nadmiar – utratę apetytu. Niedobór
fosforu powoduje utratę apetytu i może być przyczyną
anemii.
Dla pokazania jak duże znaczenie ma dbanie o każdy element
produkcji posłużę się przykładem jaki zysk możemy wypracować zmniejszając zużycie paszy z 2,8 kg na 2,7 kg na kilogram
przyrostu przy obsadzie 500 szt.
• 30 kg - średnia waga sztuki wstawionej
• 120 kg – średnia waga sprzedażowa sztuki
• 1050 zł – uśredniony koszt pasz gotowych za 1 tonę
W przypadku zużycia 2,8 kg/kg przyrostu zużyjemy 126 ton
paszy gotowych w ciągu trwania tuczu o wartości 132300 zł.
a w przypadku zużycia 2,7 kg/kg przyrostu zużyjemy 121,5 ton
paszy o wartości 127575 zł., co daje nam różnicę 4,5 tony
o wartości 4725 zł.

Wybór zakładu mięsnego
Wybierając zakład mięsny musimy zdecydować jaki sposób rozliczenia będzie korzystniejszy czy na „wagę żywą”
czy na WBC. Sprzedając na „wagę żywą” nie musimy martwić się o mięsność tuszy oraz wybojowość sztuk. Przy
rozliczeniu WBC musimy pamiętać o uzyskaniu jak najlepszej wartości rzeźnej czyli o nie okarmianiu zwierząt przed
sprzedażą. Dzisiaj większość zakładów dokonuje rozliczenia na podstawie wagi poubojowej, gdzie cenę bazową
przeważnie stanowi poziom mięsności 55%. Każdy z zakładów ma swoje preferencje wagowe. Uśredniając możemy
przyjąć, że zakłady oczekują tucznika w wadze od 80 do
140 kg. Poniżej lub powyżej tego progu zakłady mięsne
stosują potrącenia czasem bardzo drastyczne – sięgające
nawet kilkunastu %. Niektóre zakłady stosują programy lojalnościowe czyli płacą więcej za wyhodowanego tucznika
pochodzącego z ich ferm. W wyborze zakładu mięsnego
znaczenie ma też odległość. Zbyt duża odległość powoduje zwiększenie straty transportowej.
Damian Adamiak
Doradca ds. Żywienia Trzody Chlewnej
WIPASZ SA
Tel. 723 666 616
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Woda - niedoceniana w produkcji świń
W dzisiejszych czasach, mówiąc o produkcji trzody, główna uwagę poświęcamy paszy ( jej rodzajowi,
składowi, postaci, zużyciu) a całkowicie zapominamy o wodzie.
lek. wet. Monika Czarnecka − WIPASZ SA
Woda jest głównym składnikiem organizmu trzody.
Jej zawartość zależy głównie od wieku zwierzęcia i waha
się między 80% (u prosiąt ssących) a 50% (u dorosłych
tuczników).
W organizmie pełni szereg funkcji:
• Uczestniczy w procesach trawienia i wchłaniania
• Utrzymuje równowagę elektrolitową
• Pomaga usuwać substancje szkodliwe
• Wspomaga regulowanie ciepłoty wewnętrznej
• Powoduje uczucie wypełnienia żołądka, a co za tym idzie
uczucie sytości
Zapotrzebowanie świń na wodę zależy od wielu czynników: płci, wieku, masy ciała, stanu fizjologicznego zwierzęcia, rodzaju pobieranej paszy, temperatury na budynku,
wilgotności, rodzaju poideł.
Najbardziej wrażliwe na utratę wody są prosięta ssące,
natomiast szczególne znaczenie woda ma u loch karmiących. Istnieje współzależność między ilością wypitej przez
nie wody a ilością zjedzonej paszy, co ma istotny wpływ na
wagę prosiąt odsadzonych.

Świnie mają bardzo niska tolerancje na utratę wody. Utrata
10% powoduje śmierć zwierzęcia.
Niedobory wody powodują odwodnienie zwierząt, co
skutkuje nieprawidłową wymianą składników mineralnych,
natomiast zbyt niskie pobranie wody sprzyja występowaniu kamieni moczowych, zapaleń pęcherza moczowego
i dróg moczowych, zaparć i zaburzeń behawioralnych prowadzących do kanibalizmu.
Jakość wody powinna odpowiadać standardom wody
pitnej dla ludzi. Wymogi te zostały określone w Dyrektywie 98/83 UE oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Dz.
Ustaw nr 61 z 2007 roku.
Sód i potas zwiększają pobranie wody. Nie jest to problemem przy swobodnym dostępie do wody. Natomiast przy
ograniczonym dostępie do niej sód (sól kuchenna) jest
bardzo niebezpieczny - powoduje zatrucia z objawami
nerwowymi a nawet padnięcia.
Zużycie wody podnosi także zwiększona ilość białka w paszy. Natomiast tłuszcz zmniejsza pobranie wody.

Temperatura wody do picia nie może być niższa niż
10-12 o C, dla każdej grupy wiekowej.

Rodzaj paszy - żywienie paszą sypką zwiększa pobieranie
wody nawet o 30%

Średnie zapotrzebowanie na wodę – standardy
dla gospodarstw rolnych, wg IBMER

Znacznym ułatwieniem w dzisiejszej hodowli są wszelkiego rodzaju poidła. Musimy jednak pamiętać, że kluczową
sprawą jest ich ilość w przeliczeniu na zwierzę a także tempo przepływu wody przez takie poidło.

Kategoria świń

Litr/szt./dobę

Prosięta ssące

1-2

Warchlaki

1-5

Świnie rosnące do 45 kg

4-8

Tuczniki do 100 kg

6 - 10

Lochy luźne

8 - 12

Lochy prośne

12 - 20

Lochy karmiące

25 - 35

Knury

8 - 10
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Przyjmuje się, że przy żywieniu na sucho 1 poidło powinno
przypadać na 10 zwierząt, natomiast przy żywieniu płynnym - na 15. Mniejsza ilość poideł może być przyczyną
stresu, walk między osobnikami w grupie, a co za tym idzie
przyczyniać się do wystąpienia wrzodów żołądka oraz
zwiększać zużycie paszy.

Profilaktyk a
Zalecany przepływ wody, w zależności od kategorii zwierzęcia
Kategoria świń

Zalecany przepływ ( l/ min )

Prosięta ssące

Do 0,5

Warchlaki

0,5-0,8

Tuczniki

0,8-1,2

Maciory zasuszone i prośne utrzymywane grupowo

1,5-2,0

Maciory zasuszone i prośne utrzymywane pojedynczo

Min. 3,0
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Na rynku dostępne są poidła smoczkowe i miseczkowe.
Poidła smoczkowe - zalecany jest kat nachylenia smoczka 45 o, tak by smoczek i ryj były w jednej linii. Wada poideł
smoczkowych SA duże straty wody, które mogą wynosić
nawet do 40%.
Poidła miseczkowe - coraz bardziej popularne, ograniczają straty wody. Powinny być montowane poniżej ryja,
by zwierzę mogło pobierać wodę z dna miski. Ich mankamentem jest problem z utrzymaniem czystości.
Woda jest również bardzo ważna dla nas, lekarzy weterynarii. Umożliwia nam zastosowanie terapii grupowej w formie leczenia preparatami podawanymi w wodzie. Zaletą
tej terapii jest przeleczenie dużej grupy zwierząt lub całego
stada w jednym czasie. Pamiętać jednak musimy, że świnie
wypijają tylko część wody, a resztę rozlewają. Jest to bardzo istotne przy wyliczaniu dawki preparatów leczniczych.
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Profilaktyk a

Czynniki decydujące o efektywności leczenia w wodzie:
•
•
•
•

Właściwie dobrany lek i właściwie wyliczona dawka
Antybiotyk rozpuszczalny w wodzie
Dobrej jakości woda
Właściwa instalacja i sprzęt do pojenia

Jakość wody jest kluczowym czynnikiem dla skuteczności terapii. To od niej zależy rozpuszczalność i skuteczność
działania leków. Dlatego decydując się na ten sposób leczenia musimy pamiętać o:
• Ph wody - ph kwasowe niekorzystnie wpływa na
stabilność
amoksycylin
(niedopuszczalne
jest
rozpuszczanie amoksycyliny w wodzie z kwasem lub
serwatką)
• Twardość wody - im twardsza woda tym mniejsza
stabilność leku po rozpuszczeniu, np. tetracykliny tracą
aktywność przy rozpuszczeniu w twardej wodzie
• Żelazo - sprzyja namnażaniu E. coli, obniża aktywność
doksycykliny

• Chlor - najlepiej żeby woda, w której rozpuszczamy leki
nie była chlorowana
Największym problemem przy stosowaniu leczenia
w wodzie jest tzw. biofilm powstający i zalegający w
rurach. Biofilm jest złożoną wielokomórkową strukturą
bakterii (i innych organizmów) otoczoną warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, przylegającą do wewnętrznej powierzchni systemu pojenia. Odkładający się
w systemach pojenia kamień sprawia, że powierzchnia rur
jest bardziej chropowata, a przez to, jest świetnym podłożem do osadzania się różnych elementów i powstawania
biofilmu.
W skład biofilmu mogą wchodzić rożne gatunki bakterii,
dlatego też im więcej mikroorganizmów jest w świetle rury
tym większa ilość antybiotyku zostanie zużyta do walki
z nimi, jeszcze zanim dojdzie do poideł.
Dlatego tak ważna jest dezynfekcja systemów pojenia. Istnieje kilka metod pozwalających na czyszczenie instalacji
wodnych: chlorowanie, ozonowanie, natlenowanie, zakwaszanie.
W sprzedaży dostępne są preparaty zawierające tlen oraz
kwasy organiczne, przeznaczone do stosowania lub w
obecności zwierząt, lub na pustych budynkach. Bezpieczniejszym sposobem jest dezynfekcja systemów pojenia po
sprzedaży zwierząt. Pamiętajmy, że po każdej dezynfekcji
musimy dokładnie przepłukać system pojenia.
W ofercie naszej firmy również dostępne są środki do dezynfekcji linii wodnych. Jest to Steril Clean i Ekstra Clean
- do dwuetapowej dezynfekcji.
lek. wet. Monika Czarnecka
Specjalista Chorób Trzody Chlewnej
WIPASZ SA

MAGAZYN HODOWCY nr 3/2015

33

Drób

Zamień byka na indyka…
Mięso drobiowe jest źródłem taniego i zdrowego białka, co czyni je bardzo atrakcyjnym towarem
dla konsumentów na całym świecie. Wraz ze wzrostem liczby ludności rośnie zapotrzebowanie na
niedrogie surowce żywieniowe, zwłaszcza w społeczeństwach o stosunkowo niskich dochodach
przypadających na jednego mieszkańca.
lek. wet. Olga Lewandowska − WIPASZ SA
Z ostatnich badań zleconych przez LEI – WUR nadzorowanych przez a.v.e.c. obroty mięsem drobiowym szacuje się
na około 32 biliony euro, a zatrudnienie w przemyśle drobiarskim opiewa na 300 000 osób.

W 2014 roku państwa członkowskie wyprodukowały łącznie 13,181 mln ton mięsa drobiowego. Największymi producentami były: Polska 1,783 mln ton (14%
udziału), Francja 1,678 mln ton (13%), Wielka Brytania 1,643 mln ton (12%) Niemcy 1,512 mln ton (11%)
i Hiszpania 1,468 mln (11%).

Produkcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej ('000) ton wagi tuszki)
Kraj

2012

2013

2014

Polska

2260

2372

2560

Francja

1849

1872

1835

Niemcy

1695

1714

1785

UK

1607

1606

1590

Hiszpania

1251

1299

1399

Włochy

1261

1259

1261

Holandia

838

848

866

Węgry

488

515

543

Rumunia

335

360

382

Portugalia

324

324

327

Belgia

250

250

250

Dania

180

168

173

Czechy

172

170

169

Irlandia

124

129

129

Austria

125

121

123

Grecja

118

119

117

Finlandia

108

111

113

Bulgaria

100

97

100

13480

13737

14123

EU - 28
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Rynek drobiu w Unii Europejskiej stanowi w 88% mięso z kurczaka, 5,5% mięso z indyka oraz w 4% mięso kaczki. Jest to
12% światowej produkcji, z czego mięso indycze ma udział 35% produkcji światowej.

Produkcja mięsa indyczego (‘000 ton wagi tuszki)
Kraj

2012

2013

2014

Niemcy

392

384

390

Francja

415

386

378

Polska

360

350

355

Włochy

315

314

310

Hiszpania

111

177

181

UK

196

187

173

Węgry

95

89

93

Portugalia

39

39

37

Holandia

28

28

28

Austria

26

22

22

Rumunia

10

10

12

Słowacja

8

8

8

Irlandia

9

8

7

Chorwacja

6

6

6

Belgia

5

5

5

Grecja

3

3

3

Dania

2

2

2

Słowenia

7

7

1

2.051

2.041

2.029

EU - 28

Udział mięsa indyczego produkowanego w Unii Europejskiej to 15% produkcji drobiowej. Z czego 95% światowego
żywca dostarczają Francja, Niemcy , Włoch, Polska, Anglia i
Hiszpania. Głównymi producentami mięsa indyczego poza
Państwami Unii są: USA, Brazylia, Kanada, oraz Rosja. Wart
uwagi jest wzrost produkcji mięsa indyczego w Hiszpanii.
Wskazuje on na rynkowe szanse na wzrost konsumpcji i
produkcji.
Sytuacja popytu i podaży na mięso indycze w każdym
kraju jest inna. Patrząc na tę tabelę można stwierdzić, że
EU jest najbardziej otwartym rynkiem ze wszystkich producentów drobiu. Samowystarczalność UE w produkcji
drobiu w ubiegłym roku wynosiła 104% a nadwyżki były
kierowane na eksport , który wzrósł wobec 2013 r. o 1,35 ml
ton (3,8%). Innymi ważnymi importerami są Meksyk, Chiny
i Południowa Afryka.
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Handel i konsumpcja – mięso indycze ('000 ton)
Kraj

Export

Meksyk

162

1

UE

90

130

Brazylia

0

180

Pd Afryka

55

0

Chiny

65

0

Rosja

14

0

Kanada

8

26

USA

9

354

403

691

Total
Dane: Eurostat i USDA
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Konsumpcja mięsa drobiowego (kg/głowę)
Kraj

Drób

Mięso
kurczęce

Mięso
indycze

Austria

21,1

13,3

6,3

Niemcy

19

11,1

5,7

Francja

25,7

15,8

5,2

Włochy

19

11,7

4,8

UK

28,7

22

4,2

Holandia

22,3

18,4

1

Eu - 27

23,7

17,6

3,9

Brazylia

23,7

46

1,7

Meksyk

19,5

1,4

Rosja

13,2

0,8

USA

42

7,3

31,5

4,1

Kanada

31,1

Powyższa tabela nie wskazuje jednak, w jaki sposób mięso indycze jest w wymienionych krajach przetwarzane, ani
kto jest odbiorcą indyczego asortymentu .
Unia Europejska preferuje mięso porcjowane, inaczej niż
Chiny czy Rosja sprzedająca kurczaka w całości. Mięso bez
kości czy filet jest wybierany przez wielu konsumentów w
UE i USA, natomiast mięśnie ciemne stanowią przysmak w
Azji czy Brazylii. Wartość tych produktów zależy od zapotrzebowania.

Dane: Eurostat i USDA
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Porównanie gatunków mięs - charakterystyka i wartość odżywcza mięsa w 100g
Wieprzowina

Wołowina

Kurczęta

Indyki

Białko (%)

12-19

18-21

19,5-23

21-24

Tłuszcz (%)

10-50

7-30

8,6-10

5-10

Woda (%)

72-75

71-75

74-75

73-75

Fe (mg/100g)

1,0

2,5

0,5

0,5

Zn (mg/100g)

2,0

3,8

0,6-0,7

0,6-0,7

Witamina B1 (mg/100g)

1,0

0,1

0,1

0,1

Witamina B2 (mg/100g)

0,2

0,2

0,15

0,15

Witamina B12 (mcg/100g)

0,7

1,4

0,4

0,7

Witamina PP (mg/100g)

5-7

5-7

12

5-7

Dlaczego drób?
Przewaga mięsa drobiowego nad mięsem wieprzowym
i wołowym, która wskazuje na jego prozdrowotne i dietetyczne właściwości wynika z:
• mniejszej zawartości tłuszczu,
• rozmieszczenia tłuszczu - u drobiu w dużej części
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znajduje się on pod skórą, a nie między mięśniami, co
ułatwia jego usunięcie,
• większej zawartości niezbędnych, nienasyconych
kwasów tłuszczowych,
• mniejszej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych,
• mniejszej wartości energetycznej,

Aktualności

• większej zawartości pełnowartościowego i łatwo
- przyswajalnego białka,
• wysokiej zawartości niezbędnych aminokwasów,
• większej wartości odżywczej - zawiera więcej białka,
• mniejszej zawartości niepełnowartościowego białka
- kolagenu.

kupowali oni mięso indycze częściej niż grupa osób
w wieku 55-75 lat 35,4%.
• Konsumenci kupują mięso indyka średnio 38 dni w roku.
UE 15 – 42dni , UE 12 – 25dni, Portugalia
60 dni, Niemcy 59 dni, Austria 57 dni, Malta 5 dni,
Łotwa 6 dni, Bułgaria 8 dni.

Zawartość tłuszczu w filetach z indyka i kurczaka wynosi
poniżej 8%, w mięsie wieprzowym 10 - 50%, w mięsie wołowym 16 - 26%.

Produkcja mięsa drobiowego w Polsce ma
wiele mocnych stron:

Zawartość białka w filetach z indyka - to ok. 24%.
W mięsie wieprzowym i wołowym do 20%.

•
•
•
•

Zawartość kolagenu w mięsie drobiowym wynosi maksymalnie 6%. W mięsie innych zwierząt rzeźnych dochodzi
ona do 25%.

potencjał produkcyjny
spełnianie wymagań higieniczno-sanitarnych
rosnąca konsumpcja krajowa i zagraniczna
właściwości mięsa drobiowego pod względem
zdrowotnym
nowocześniejsza i bardziej zintegrowana produkcja
wykorzystanie nowoczesnych technologii i wiedzy
dostępność paszy
sąsiedztwo ważnych rynków zbytu
stale rosnący eksport mięsa i przetworów z drobiu
koncentracja ubojów i przetwórstwa
efektywne przetwarzanie paszy na białko zwierzęce

Kto zatem i jakie mięso wybiera?

•
•
•
•
•
•
•

(Z badania Komisji Europejskiej „o funkcjonowaniu rynku
mięsa dla konsumentów w Unii Europejskiej” )
Linki: http://www.avec-poultry.eu/

Przyszłość mięsa indyczego wygląda dobrze, pod warunkiem dostarczania dobrego jakościowo mięsa w formie
atrakcyjnej dla konsumentów.

Ankietę przeprowadzono wśród respondentów, którzy kupowali mięso lub jego przetwory co najmniej raz w miesiącu przed rozpoczęciem badania.

Ważna jest świadomość mocnych i słabych stron Europejskiego biznesu indyczego , co umożliwi odparcie zagrożeń
i stworzenie lepszych możliwości rozwoju.

• 89% konsumentów kupiło mięso kurczaka a 79%
wieprzowinę. Wołowina była wymieniona przez 67%
ankietowanych natomiast 43%osób kupiło mięso
indyka,36% cielęcinę i 26% i jagnięcinę.
• 17% ankietowanych – spożywało mięso codziennie,
podczas gdy 26% od 4-6 razy w tygodniu. Średnio
respondenci deklarowali spożycie mięsa 190 dni w roku
(w przybliżeniu co drugi dzień).Konsumenci z EU 12
jedzą mięso częściej (średnio przez 217 dni w roku) niż
mieszkańcy krajów UE 15.
• 88% respondentów z Eu 27 deklaruje zakup mięsa
drobiowego pakowanego na tackach.
• Mniej niż połowa konsumentów (43%) kupiła mięso
indycze w ostatnim miesiącu przed badaniem. Trzy kraje
wśród mieszkańców których zanotowano najwięcej
osób, które kupiły mięso indycze były: Austria 67%,
Portugalia i Niemcy po 62%. Natomiast konsumenci
stroniący od zakupów mięsa indyczego to mieszkańcy
Łotwy, Bułgarii(7%) i Malta(5%)
• Częściej po mięso indycze sięgają kobiety - 43% niż
mężczyźni - 41,4%. Wśród respondentów w wieku 18-34
lat indyka wybrało - 47,5% a w grupie 35-54lat 45,6%

lek. wet. Olga Lewandowska
WIPASZ SA

Aspekty dietetyczne i zdrowotne:
mięso indycze postrzegane jest jako – droższe, zdrowsze
i szlachetniejsze od mięsa brojlerów kurzych.

Żródła:
Eurostat i USDA,
www.avec-poultry.eu
http://www.wieprzowina.pl/porownanie.php
Fammu/Fapa
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Wybrane cechy jakościowe i wady
mięsa kurcząt brojlerów
Światowa produkcja mięsa drobiowego od lat ulega znacznemu zwiększeniu. Liderem wzrostu produkcji drobiarskiej na kontynencie europejskim jest Polska. W ciągu 5 lat od 2009 do 2014 r. produkcja drobiarska w naszym kraju zwiększyła się o około 43%. Ilość ubijanego drobiu uległa zmianie
od 654,6 mln szt. do 933,3 mln szt. Duży wzrost produkcji dotyczy zwłaszcza kurcząt brojlerów. Ich
udział w ogólnej liczbie ubitego drobiu to aż 87 % (cyt. za D. Hincem).
Tomasz Kisiel − WIPASZ SA
Przyczyną tak dużego zainteresowania produkcją kurcząt
brojlerów jest powiązanie aspektów ekonomicznych z
bardzo dobrą jakością uzyskanego produktu. Mięso kurcząt jest źródłem pełnowartościowego białka. Jak podaje
Kijowski (2000) wartość biologiczna tego mięsa jest podobna do wartości biologicznej mleka i ustępuje tylko
wzorcowemu białku jaja. Ponadto mięso kurcząt charakteryzuje się małą zawartością tłuszczu i korzystnym udziałem
kwasów tłuszczowych nienasyconych. Nie bez znaczenia
są również walory sensoryczne. Delikatna struktura włókien mięśniowych zapewnia odpowiednią kruchość po
obróbce termicznej, a nienasycone kwasy tłuszczowe są
bardzo dobrze przyswajalne. Według Kijowskiego (2000)
takie mięso jest zalecane dzieciom, rekonwalescentom,
osobom starszym, pracującym umysłowo i odchudzającym (Kijowski 2000).
Dokonujący się postęp genetyczny wpływa pozytywnie
na wzrost opłacalności produkcji oraz polepszenie cech
jakościowych mięsa. Równocześnie może jednak zwiększać frekwencje występowania niekorzystnych cech, objawiającymi się upośledzeniem przemian metabolicznych
czy schorzeń układu mięsnego. Jedną z głównych przyczyn pogarszanie się jakości mięsa kurcząt brojlerów jest
zachwianie tępa zmian poubojowych. Został opracowany
podział mięsa na normalne lub wadliwe. Mięso normalne charakteryzuje wartość pH15 od 5,9 do 6,2, a wadliwe
pH15 poniżej 5,7 lub powyżej 6,4. Pomiar jest wykonywany
15 minut po uboju (Niewiarowicz, 1978).
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Powszechnie występujące wady jakościowe w mięsie drobiowym to PSE mięso blade (Pale), miękkie (S) i wysiękowe (E), DFD mięso ciemne (Dark), twarde (Firm) i suche
(Dry) oraz GMD (Deep Pectoral Myopathypat) - Choroba
Zielonych Mięśni. Jednym z problemów, który pojawił się
w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych i na innych
głównych światowych rynkach drobiu, są białe smugi lub
białe prążki tłuszczowe występujące na mięśniach piersiowych zazwyczaj cięższych kurcząt brojlerów (Owens i Kuttappan, 2013 cyt. za Gilewskim i Wężykiem)

Charakterystyka wad mięsa i wpływ na
wartość technologiczną i kulinarną
PSE (Pale, Soft, Exudative)
Wadę PSE wyróżnia niska wartość pH15, poniżej 5,7. Charakterystyczne jest miękka konsystencja, jasna barwa, wilgotna powierzchnia mięsa. Mięso wykazuje gorszą wartość
technologiczną. Ma małą wodochłonność i nienaturalną
jasną barwę co ogranicza jego wykorzystanie kulinarne.
Duży wpływ na pojawienie PSE mają czynniki stresogenne
jak przewóz ptaków, stres cieplny, niewłaściwe postępowanie z ptakami przed ubojem. Negatywny wpływ zauważono przy nieodpowiednim schładzaniu tuszek. Zaznacza
się także wpływ sezonowości tj. większą częstotliwość
występowania PSE w miesiącach letnich. Mc Kee i Sams
(1997) stwierdzili, że stres cieplny powodował przyspieszenie glikolizy, szybszy spadek pH mięsa 15 minut po uboju,
jaśniejszą barwę i spadek wodochłonności. Dobrym instrumentem do odróżniania wad typu PSE i DFD od mięsa
normalnego jest określenie barwy w skali Hunter L*a*b*.

Profilaktyk a

Podane wartości współrzędnych przedstawiają postrzeganie kolorów przez ludzkie oko. L* jest zmienną jasności, a*
i b* współrzędnymi chromatyczności - obejmują odcień i
nasycenie.
Szacuje się, że mięso typu PSE stanowi od 5% do 40% mięsa wytwarzanego przez przemysł drobiarski, a poniesione
straty przez branżę drobiarską wynoszą miliony dolarów
rocznie. W skrajnych przypadkach mogą wywoływać problemy związane ze zdolnością do zatrzymywania wody,
powodując wycieki, obniżające jakość szczególnie produktów delikatesowych. Praktykami naprawczymi, polegającymi na dodawaniu takich składników funkcjonalnych jak
skrobia, guma, fosforany, można zwiększyć zdolność zatrzymywania wody w mięsie PSE (cyt. Za Gilewski i Wężyk).
DFD (Dark Firm Dry) i Białe Prążki
Wada DFD występuje wśród kurcząt na całym świecie i nazywana jest często drewnianymi, twardymi mięśniami piersiowymi. Etiologia jest nie wyjaśniona. Występuje głównie
u kurcząt szybko rosnących, charakteryzujących się dużą
masą ciała. Jednym z czynników wskazujących na wystąpienie wady jest duża wartość pH15 – najczęściej powyżej
6,4. Mięso charakteryzuje ponadto mniejsza ilość wycieku
termicznego, wody luźnej, ciemniejsza barwa oraz wysoki
poziom białek rozpuszczalnych w wodzie.
Wadę tę można dość łatwo zdiagnozować. Twardą tkankę
wyczuwa się palpitacyjnie przy badaniu mięśnia piersiowego. Twardość określić można na podstawie skali punktowej. Często wada ta umiejscawia się na końcu mięśnia
piersiowego.
U ciężkich brojlerów często wraz z DFD diagnozuje się występowanie białych prążków. Ich umiejscowienie uwidacznia się od strony brzusznej mięśnia piersiowego. Badania
wykazały w prążkach degradację włókien mięśniowych
oraz wzrost komórek tłuszczowych i tkanki łącznej. Taki
stan jest niekorzystny z punktu widzenia technologicznego i konsumenckiego, szczególnie gdy obejmuje większe
powierzchnie mięśnia. Obniża wartość odżywczą mięsa,
wpływa na niekorzystny stosunek białka i tłuszczu. Wartość
technologiczna jest zmniejszona ze względu na osłabienie
zwięzłości tkanki i wodochłonności. W konsekwencji wada
ta ma duży wpływ na pogorszenie ekonomi produkcji.

Choroba zielonych mięśni
(Deep Pectoral Myopathypat)

Mięsień piersiowy mniejszy znajduje się w zamkniętej przestrzeni. Z jednej strony ułożony jest we wklęsłości mostka,
między jego trzonem a grzebieniem, z drugiej – od strony brzuszno – grzbietowej – jest otoczony bardzo mocną, nieelastyczną podwięzią, oddzielającą go od mięśnia
piersiowego większego. U ptaków przetrzymywanych w
pomieszczeniach zamkniętych, wskutek braku aktywności
ruchowej powięź ta nie rozrasta się, natomiast następuje
rozrost mięśni. Podczas wysiłku spowodowanego trzepotaniem skrzydeł, mięsień piersiowy mniejszy znacznie napręża się i pęcznieje. Nadmierne ciśnienie wywołuje ucisk
na naczynia krwionośne, powodując niedokrwienie, co z
kolei prowadzi do zwiększenia przepuszczalności naczyń,
wzrostu płynu śródtkankowego i obrzęku mięśnia. Przyżyciowo rozpoznanie stanowi istotny problem ze względu na brak charakterystycznych zewnętrznych objawów
chorobowych. Wykrycie jest możliwe dopiero w trakcie
podziału tuszek na elementy w rzeźni. Badaniem makroskopowym stwierdza się zmiany morfologiczne o różnym
stopniu natężenia od wybroczyn i krwawych wylewów
w mięśniu do uwidaczniających się zmian zwyrodnieniowych. Mięsień staje się twardy, suchy i kruchy, przyjmuje
charakterystyczną zielonkawą barwę.
Brak możliwości wcześniejszej eliminacji tuszek dotkniętych chorobą zielonych mięśni podczas rutynowego badania sanitarno-weterynaryjnego jest przyczyną wielu
poważnych konsekwencji w postaci reklamacji konsumentów oraz zwrotów całych partii tuszek ze sklepów i zakładów przetwórczych.
Podsumowując. Konsument oczekuje od produktu żywnościowego wysokiej jakości. W przypadku drobiu postrzega
ją poprzez pryzmat cech jakościowych i zdrowotnych.
Obecny postęp genetyczny oprócz niewątpliwej poprawy
jakości produktu stawia duże wymogi na każdym szczeblu
produkcji mięsa drobiowego. Występujące wady mięsa
można znacznie ograniczyć poprzez właściwe warunki
utrzymania i żywienie ptaków, prawidłowe warunki około
ubojowe oraz prawidłowo przeprowadzony ubój, a także
przechowywanie mięsa w odpowiednich warunkach. Przy
przestrzeganiu tych warunków mięso kurcząt brojlerów
stanowi doskonały komponent diety, w pełni spełniający
oczekiwania i preferencje klientów.
Tomasz Kisiel
Dział Drób
WIPASZ SA

Charakterystyka tej wady szerzej została opisana we wcześniejszym numerze Magazynu Hodowcy. Jednak ze względu na częstą frekwencje pojawiania się jej w zakładach
ubojowych warto przypomnieć istotę problemu.
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Campylobacter spp. niedocenione
zagrożenie na fermach drobiu
Co to jest Campylobacter?
Są to bakterie Gram-ujemne, zakrzywione lub spiralnie zakręcone, ruchliwe pałeczki, rosnące
w optymalnej temperaturze 41.5°C. Zasiedlają głównie przewód pokarmowy wielu gatunków zwierząt domowych jak i dzikich.
lek. wet. Mateusz Górczyński − WIPASZ SA

Kampylobakterioza jest to choroba odzwierzęca stanowiąca poważny problem epidemiologiczny na całym świecie
który narasta z roku na rok. U ludzi jest wywoływana najczęściej przez gatunki C.jejuni i C.coli. Choroba rozwija się
bardzo szybko od momentu zakażenia i po upływie od
2-5 dni możemy obserwować objawy w postaci bólów
brzucha, gorączki, biegunki i nudności z tendencją do samowyleczenia w ciągu kilku dni. U dzieci, osób starszych
i z osłabionym układem odpornościowym może dojść do
przebiegu ostrego i zakończyć się śmiercią lub powikłaniami ze strony układu nerwowego(zespół Guillaina-Barrego)
czy też zapaleniem stawów.
Campylobacter jest najczęściej występującym patogenem przenoszonym drogą pokarmową w EU, z 200 000
potwierdzonych zachorowań rocznie. Przy rzeczywistej
ilości zachorowań EFSA szacuje, że 1 na 50 konsumentów
w UE (lub 9,1 miliona przypadków) jest rocznie zarażanych przez Campylobacter, przy rocznym koszcie obciążeniu służby zdrowia na poziomie 0,9 - 5,1 miliarda Euro.
Średnio, odsetek stad brojlerów wykazujących obecność
Campylobacter spp. w krajach UE wynosił 71,2%, w tym
w Polsce 78,9%. Aktualnie Komisja Europejska, Europejski
Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pracują
nad utworzeniem programu i podjęciem środków w celu
minimalizacji problemu jakim jest Campylobacter wśród
krajów Europejskich.
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Występowanie i źródła zakażeń
Bakterie z rodzaju Campylobacter są powszechnie występującymi w przyrodzie mikroorganizmami. Rezerwuarem
tych drobnoustrojów jest przewód pokarmowy zwierząt
towarzyszących, hodowlanych oraz wolno żyjących ptaków
i ssaków. Do zakażeń Campylobacter dochodzi głównie
drogą pokarmową po spożyciu zanieczyszczonej żywności
pochodzenia zwierzęcego a zwłaszcza niewłaściwie przygotowanego mięsa drobiowego. Wszelki kontakt ze zwierzętami zarażonymi będącymi nosicielami, skażoną wodą
oraz przedmiotami i pomieszczeniami , w których przebywały zakażone zwierzęta może być źródłem infekcji.

Profilaktyk a
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Kadr z filmu projektu „CAMCON” https://www.youtube.com/watch?v=ZC41JcmcHgw

Przede wszystkim zapobiegać

Bioasekuracja na fermach drobiu w odniesieniu
do Campylobacter

Kraje Europejskie stawiają coraz większy nacisk na zapobieganie i kontrolę rozprzestrzeniania się bakterii z rodzaju Campylobacter spp.. Podstawą w ograniczeniu tego
rosnącego problemu jest odpowiedni plan bioasekuracji
i prewencji weterynaryjnej. Odpowiednie postępowanie
z zachowaniem tych wytycznych jest w stanie zminimalizować ryzyko zakażenia stada bakteriami Campylobacter
spp. i ograniczyć Kampylobakteriozę wśród ludzi. Prewencja jest szczególnie ważna, ponieważ stale zwiększa się odporność bakterii na najczęściej stosowane leki przeciwbakteryjne wśród szczepów Campylobacter , które są często
wykrywane u ludzi i zwierząt. Oznacza to , że możliwości
leczenia ludzi w przypadku zakażenia przez te drobnoustroje ,zaczynają być w dużej mierze ograniczone.

Bakterie z rodzaju Campylobacter mogą być przenoszone na drób przez ludzi, brudne narzędzia, sprzęt, skażoną
wodę zaopatrującą kurnik, zwierzęta, gryzonie i owady
obecne na terenie hodowli. Dodatkowymi czynnikami ryzyka transmisji są osoby nieupoważnione przebywające
na jego terenie, nieodpowiednio zabezpieczone wejścia
do kurnika, obszary wlotowe wentylacji, ubytki i błędy w
budynkach, otwarte drzwi, bramy i okna. Bioasekuracja ma
na celu zablokowanie możliwości przedostania się zarazków ze wszystkich możliwych źródeł do wnętrza kurnika.
Prawidłowo utrzymywana , zapobiega wnikaniu patogenu
wraz z skażoną wodą, powietrzem, podłożem czy też z sąsiedniego kurnika.

Kadr z filmu projektu „CAMCON” https://www.youtube.com/watch?v=ZC41JcmcHgw
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Instrukcje dotyczące bioasekuracji na terenie fermy
Ferma i teren otaczający kurniki:
• Teren dookoła fermy powinien być ogrodzony w celu
uniemożliwienia wstępu osobom postronnym
i nieupoważnionym oraz stanowić barierę przed dzikimi
zwierzętami
• Ferma powinna posiadać aktywny program zwalczania
gryzoni, które mogą być nośnikiem patogenów
i doprowadzić do infekcji stada
• Otoczenie
kurników
powinno
być
czyste
i uporządkowane
• Zwierzęta towarzyszące np. psy i koty nie powinny
przebywać na terenie fermy ponieważ są potencjalnym
źródłem zakażenia drobnoustrojami
• Należy unikać bezpośredniego sąsiedztwa fermy drobiu
z innymi hodowlami zwierząt
• Odpady biologiczne i martwe ptaki powinny być
przechowywane
w
specjalnych
pojemnikach/
kontenerach uniemożliwiających dostęp zwierząt
lub też owadów i insektów
Budynki przeznaczone do hodowli drobiu:

Strefa czysta.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Ferma Świdry Arkadiusz Górny
i Piotr Górny S.J.

Hala Produkcyjna

• Powinny być tak zaprojektowane i utrzymywane aby nie
było możliwości przedostania się nikogo ani niczego
niepożądanego z zewnątrz
• Paszę
należy
przechowywać
w
silosach
uniemożliwiających dostęp ptaków lub gryzoni
• Kurniki powinny posiadać przedsionek z wydzieloną
strefą brudną i czystą
• Wentylacja i wloty świeżego powietrza powinny
być
zabezpieczone
siatką
uniemożliwiającą
przedostanie się owadów do środka
Strefa brudna i czysta:

Przykład podziału pomieszczenia na strefę
czystą i brudną

• Obie strefy powinny być wyraźnie oddzielone
w najlepszym wypadku barierą fizyczną
• W strefie brudnej powinno znajdować się miejsce
na odzież i obuwie
• Przed wejściem do strefy czystej każdy powinien mieć
możliwość umyć i zdezynfekować ręce
• W strefie czystej każdy pracownik obsługi i gość
przebywający na fermie powinien mieć zapewnioną
odzież i obuwie ochronne przeznaczone do wejścia
do pomieszczenia z brojlerami
• Każdy kurnik i strefa czysta bądź brudna powinny mieć
narzędzia i przedmioty wyłącznie używane w danej strefie
• Pojemniki lub narzędzia powinny być oznakowane
oznaczeniem odpowiadającym strefie do której należą
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• Maty dezynfekcyjne powinny być zawsze nasączone
odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym a ich
umiejscowienie powinno uniemożliwić wejście do
pomieszczenia z brojlerami bez wcześniejszego
przejścia przez matę
• Przed powrotem do strefy czystej należy usuwać pomiot
kurzy z obuwia a samo obuwie wstawić do pojemnika ze
środkiem dezynfekcyjnym na granicy stref.
Zarządzanie fermą:
• Pomiędzy wstawieniami kurnik powinien być poddany
okresowi odpoczynku i odpowiednio zdezynfekowany
i oczyszczony przed wstawieniem nowych kurcząt
• Wszystkie narzędzia, ubrania, obuwie, karmidła, poidła
i sprzęt używany podczas poprzedniego cyklu hodowli
powinien być starannie odkażony i przygotowany
do następnego cyklu
• Ferma powinna mieć program deratyzacji, plan
zwalczania insektów i strategie ograniczającą kontakt
z dzikim ptactwem
• Personel obsługujący fermę powinien być szczegółowo
poinstruowany i przeszkolony w zakresie bioasekuracji
i zagrożeń płynących z nie przestrzegania schematów
działania w celu ograniczenia możliwości zakażenia
drobnoustrojami
• Personel powinien posiadać ważne okresowe co roczne
badania na nosicielstwo salmonelli i campylobacter.

Przez niedopatrzenie tak fundamentalnej rzeczy jakim jest
podłoże dla hodowanych ptaków, już od dnia pierwszego możemy wystawić je na kontakt z chorobotwórczymi
patogenami. Wielu hodowców coraz częściej używa torfu
ponieważ ma bardzo dobre właściwości wchłaniania wody,
dzięki niskiemu poziomowi pH działa bakteriostatycznie
i ze względu na formę pozwala ograniczyć problem dotyczący podrażnienia, okaleczenia i zapalenia łap (Foot-Pad
Dermatitis), odleżyn i pęcherzy piersiowych.

Podsumowanie
Krajowa Rada Drobiarstwa przewiduje wprowadzić kontrolę i monitoring Campylobacter spp. na terenach zakładów
ubojowych, więc jedynie kwestią czasu jest kiedy podobne obostrzenia zaczną obowiązywać u hodowców. Tylko
ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w codziennej
pracy na fermie jest w stanie ograniczyć zakażenia stada
przed infekcją drobnoustrojami z rodzaju Campylobacter
spp. . Bakterie te stanowią coraz większe wyzwanie w dzisiejszej hodowli kurcząt brojlerów. Wytyczne zawarte w instrukcji pomogą w produkcji wysokiej jakości i bezpiecznej
żywności oraz pozwolą na zminimalizowanie możliwości
zakażenia się stada przez bakterie z rodzaju Campylobacter, Salmonella jak i innych groźnych dla stada patogenów.

Przygotowanie kurnika
Istotnym wektorem który pomaga w rozprzestrzenianiu się
bakterii jest niewłaściwa i źle zabezpieczona bądź składowana skażona ściółka. Jednym z najczęściej stosowanych
materiałów w hodowli brojlera kurzego jest słoma w której
mogą znajdować się odchody gryzoni, zwierząt towarzyszących jak i dzikiego ptactwa, a to tylko niektóre czynniki wysokiego ryzyka które mogą mieć kontakt ze słomą.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Ferma Świdry Arkadiusz Górny
i Piotr Górny S.J.
Wspólnie dbając i stosując najwyższe standardy hodowli
i uboju jesteśmy w stanie zapewnić iż marka Nasz Kurczak będzie rozpoznawana i kojarzona z najlepszą jakością
i wysokim bezpieczeństwem żywności co zwiększy oraz
uatrakcyjni naszą ofertę nie tylko na rynku europejskim
lecz na całym świecie.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Ferma Świdry Arkadiusz Górny
i Piotr Górny S.J.
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lek. wet. Mateusz Górczyński
Lekarz Weterynarii
WIPASZ SA

Profilaktyk a
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Nasz Kurczak - doskonały każdego dnia!
Jesień i zima to czas kiedy lubimy zjeść coś rozgrzewającego. Tym razem proponujemy nietypowe
sposoby na przygotowanie smakowitych dań z ćwiartki i uda z kurczaka. Tym, którzy szukają inspiracji
polecamy doskonałe potrawy z kurczaka Nasz Kurczak.
Więcej sprawdzonych przepisów na stronie www.naszkurczak.pl
oraz blogu www.przepisnakurczaka.com.pl

Ćwiartka kurczaka w mleku z młodą kapustą
na skwarkach z boczku i świeżym koperkiem
Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1,5 godziny
Składniki:
2 opakowania ćwiartek z kurczaka Nasz Kurczak
1,5 l mleka
1 łyżka słodkiej papryki
4 jajka
1 szklanka oleju
1 mała główka kapusty
70 g słoniny
100 g boczku
2 ½ szklanki bułki tartej
1 ½ łyżki mąki pszennej
1 łyżeczka cukru
1 ½ łyżeczki kminku
1 pęczek koperku
sól, pieprz
Sposób przygotowania:
Umyć ćwiartki kurczaka, osuszyć, włożyć do garnka i zalać mlekiem do przykrycia, a następnie dodać paprykę
oraz łyżeczkę soli. Gotować kurczaka na wolnym ogniu
przez około 45 minut. Po tym czasie kurczaka wyjąć
i ostudzić. Odlać ½ szklanki mleka do ostygnięcia. Roztrzepać jajka i maczać w nich kurczaka, a następnie
panierować go w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym
tłuszczu. Dodać mąkę do szklanki z ostudzonym mlekiem, a następnie wlać do reszty mleka i podgrzewać
aż sos zgęstnieje. W międzyczasie z młodej kapusty usunąć pierwsze liście oraz głąb, a resztę główki kapusty
drobno poszatkować. Słoninę oraz boczek pokroić w
kostkę. Dodać na rozgrzaną patelnię słoninę i wytopić
aż do powstania skwarek, dodać boczek i go zarumienić. Po tym czasie dodać kapustę i dalej smażyć. Doprawić cukrem, solą i pieprzem do smaku i smażyć około
10 minut, aż kapusta będzie miękka. Umyć, osuszyć
i posiekać koperek i dodać na 1 minutę do kapusty pod
koniec jej smażenia. Kurczaka podawać na usmażonej
kapuście, polanego sosem mlecznym.

48

MAGAZYN HODOWCY nr 3/2015

Przepisy

Gulasz drobiowy
Liczba porcji: 4
Czas przygotowania: 1,5 godziny
Składniki:
1 opakowanie uda bez kości i skóry Nasz Kurczak
2 cebule
2 marchewki
1 słodki ziemniak
1,5 litra bulionu drobiowego lub warzywnego
1 puszka pomidorów w zalewie
1 łyżka pasty pomidorowej
2 ząbki czosnku
3 łyżki oleju
ziele angielskie
liść laurowy
papryka słodka
sól i pieprz.
Sposób przygotowania:
Uda pokroić w paski, cebulę posiekać wraz z czosnkiem,
marchewkę obrać i pokroić w talarki, ziemniaka obrać
i pokroić w grubą kostkę. Do rondla wlać olej i dodać paski kurczaka, obsmażać do momentu uzyskania lekko złotego koloru, dodać cebulę z czosnkiem i lekko skarmelizować. Następnie dodać pokrojone warzywa, przyprawy,
pomidory i całość zalać bulionem. Dusić pod przykrycie
przez ok. 30 min. Po tym czasie ostatecznie doprawić
i podawać na gorąco.

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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Jakość żywca to jakość mięsa.
Konkurencyjność polskich
eksporterów
W branży drobiarskiej, jak w każdej innej wraz z zakończeniem roku nadchodzi czas na podsumowania.
Jaki to był rok dla producentów drobiu, a jaki dla zakładów drobiarskich? Czy możemy być z siebie dumni,
czy może należy uderzyć się w pierś i wziąć do pracy ze zdwojoną siłą?
Dariusz Hinz − WIPASZ SA
Producenci drobiu zastanawiają się czy poprzez dotychczasowe, intensywne inwestycje w kurniki znaleźli się na
rynku kupującego czy też, tak jak przez minione dziesięciolecia, pozostają na rynku sprzedającego. Z kolei zarządzający zakładami drobiarskimi analizują poniesione koszty na
inwestycje i zastanawiają się czy wystarczą one na skuteczne konkurowanie, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Wszyscy są zgodni, że rok 2015 to kolejny rok
zmian, a proces ten jest długotrwały i dynamiczny.

grup producentów skupiających przedstawicieli poszczególnych ogniw łańcucha produkcyjnego. Ubojnia drobiu
bez doświadczonych i elastycznych hodowców jest skazana na rynkową porażkę, tak samo jak rozproszeni, indywidualni hodowcy bez silnego partnera w postaci nowoczesnej ubojni. W obliczu wzmagającej się konkurencji
w branży drobiarskiej jedynie konsolidacja w silną grupę
współpracujących ze sobą podmiotów ma szansę na sukces.

Niezależnie od przyjętej tezy jedno jest pewne. Od kilku lat
mamy nadprodukcję drobiu i aby zachować równowagę
podaży do popytu musimy zwiększać eksport. Aby robić to
skutecznie nie możemy być tylko biernymi obserwatorami
rynku, ale jego aktywnymi uczestnikami. O wiele aktywniejszymi niż dotychczas.

Produkcja i ubój kurcząt brojlerów rosły w ciągu roku 2015
dwucyfrowo. Bardzo wiele inwestycji i modernizacji wzmagających wydajność zostało sfinalizowane właśnie w 2015.
Powstające nadwyżki z powodzeniem były eksportowane
- w pierwszym półroczu 2015 r. dodatnie saldo obrotów
w polskim handlu zagranicznym żywcem, mięsem, podrobami i przetworami drobiu przekroczyło 778 mln EUR
i w porównaniu z tym samym okresem 2014 r. zwiększyło
się o 20%.

Aktywność rynkowa znaczy nie mniej nie więcej jak
budowanie klastrów, tworzenie silnych, nowoczesnych

Porównanie eksportu polskiego mięsa i podrobów z kurcząt w okresie I-VI 2014 do I-VI 2015.

Mięso i podroby kurcząt (kod 0207)
Masa netto (kg)

2015

2014

Dynamika % 2015/2014

297 500 834

248 039 813

119,9

Źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Biuletyn Informacyjny nr 07-08.2015, opracowanie własne.
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Poprawa bilansu handlowego to efekt kolejnego wysokiego tempa wzrostu eksportu drobiu. Głównym partnerem handlowym Polski w sektorze drobiu były tradycyjnie

państwa członkowskie UE. Polskie mięso kurcząt brojlerów
utrzymało konkurencyjność cenową, jako najtańsze w całej UE, stanowiąc w pierwszej połowie 2015 r. 69% średniej
unijnej1.

Porównanie wylęgów kurcząt brojlerów w latach 2013-2015 w Polsce (po uwzględnieniu eksportu).

Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu [za:] Główny Urząd Statystyczny na podstawie miesięcznych
sprawozdań o wylęgach drobiu R-09W, opracowanie własne.
Wieloletnia dynamika wzrostu produkcji w Polsce spowodowała, że staliśmy się liderem produkcji kurcząt brojlerów
na tle krajów Unii Europejskiej. W roku 2014 wyprodukowaliśmy 1 740 tyś ton mięsa z kurcząt deklasując tym samym innych unijnych producentów. Jest to duży sukces,
ale też ogromna odpowiedzialność. Należy podkreślić, że
każdy z nas powinien czuć się współodpowiedzialny za
cały proces produkcyjny, a nie wyłącznie za swój odcinek.
Tylko całościowe postrzeganie łańcucha produkcyjnego
mięsa z kurczaka przełoży się na satysfakcjonujące zyski
wszystkich jego uczestników.

1

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi
w pierwszym półroczu 2015 r, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).
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Produkcja mięsa z kurcząt brojlerów w UE w latach 2009-2014.

Źródło: Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries, Annual Report 2015, opracowanie własne.

Do znudzenia można przypominać o konieczności wyeksportowania mięsa drobiowego poza nasze granice
wynikającej z nadprodukcji. Udział eksportu w bilansowej
produkcji mięsa drobiowego sukcesywnie wzrasta i wynosi obecnie przeszło jedną trzecią, co świadczy o coraz
większym uzależnieniu rozwoju drobiarstwa w Polsce od
eksportu. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie tylko Polska
znajduje się w takiej sytuacji. Szereg krajów Unii Europejskiej również boryka się z nadprodukcją drobiu. W wielu
z nich obserwujemy dynamiczne procesy restukturyzacyjne w branży drobiarskiej. Zmiany te polegają na konsolidowaniu się podmiotów drobiarskich i przekształceniu
strategii produkcji ilościowej na jakościową.

Szacuje się, że w 2014 r. bilansowe spożycie drobiu na
jednego mieszkańca Polski wzrosło w skali roku o 3,8% do
27,5 kg. Wzrost konsumpcji nastąpił dzięki spadkowi cen
detalicznych mięsa drobiowego i utrzymującej się konkurencyjności wobec mięsa czerwonego. Według prognoz
wzrost spożycia drobiu w naszym kraju wyhamuje w 2015
r. ze względu na spadek cen detalicznych i wzrost konsumpcji wieprzowiny.

MAGAZYN HODOWCY nr 3/2015

53

Nasz Kurczak
Oszacowanie samowystarczalności w mięso drobiowe krajów UE w latach 2009-2014.

Źródło: Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries, Annual Report 2015, opracowanie własne.

„Kto nie idzie do przodu ten się cofa”- postęp i wzrost nie
może wyrażać się tylko w technologii i inwestycjach materialnych. Tymi już praktycznie dogoniliśmy Europę Zachodnią. Główną barierą powodującą niską konkurencyjność
naszych producentów na Świecie jest brak partnerstwa,
szeroko rozumianej integracji branży oraz inwestowania w
siebie, w rozwój intelektualny eliminujący złe nawyki czy
rutynę. Kupującym nie imponuje już skala produkcji, ale jej
efekty - czyli jakość i elastyczność. To właśnie jakością w
całym łańcuchu produkcji konkuruje się w Świecie. Poziom
jakości, począwszy od prowadzenia stad reprodukcyjnych,
poprzez uzyskiwane jajko wylęgowe, zarządzenie wylęgarnią, obiekty produkcyjne po zakłady ubojowe i przetwórcze, wpływa bezpośrednio na sukces w handlu lub też
jego brak. Na ww. sukces składa się przede wszystkim jakość żywca, żywiec kurcząt przekłada się bezpośrednio na
jakość i konkurencyjność uzyskanego produktu finalnego
– mięsa z kurczaka.
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Polski hodowca musi przestać być tylko producentem
żywca, którego odpowiedzialność za stado kończy się tuż
za bramą jego fermy a zrozumieć jak istotną rolę pełni w
całym łańcuchu produkcyjnym. Jakość żywca to zapewnienie kurczętom odpowiedniego poziomu dobrostanu,
które przekłada się na wysoką przeżywalność, niski scoring łapek, prawidłowe wyrównanie stada, brak kurcząt
wychudzonych, brak odleżyn i podrapań czy też zupełnie
niedopuszczalnych okarmień. W Polsce często sukces w
produkcji kurcząt sprowadza się wyłącznie do osiągnięcia określonych parametrów ekonomicznych – niskiego
przewartościowania paszy czy też wydajności z m2. Są to
wskaźniki ważne lecz skupienie się wyłącznie na nich jest
krótkowzroczne. W zarządzaniu fermą drobiu należy patrzeć szerzej i nawiązać swoisty dialog z rynkiem aby stać
się jego aktywnym uczestnikiem.

Aktualności

MAGAZYN HODOWCY nr 3/2015

55

Nasz Kurczak
Z dobrej jakości żywcem możemy stawać w szranki z
konkurencją z Niemiec, Holandii czy Wielkiej Brytanii,
ponieważ już dziś posiadamy najnowocześniejsze zakłady ubojowe na Świecie. Zakłady te są w pełni elastyczne
i przygotowane do realizowania najbardziej wymyślnych
zamówień handlowych – zarówno w sferze produkcyjnej
jak np. podwójne filety butterfly, filety supreme, skrzydła
cięte w stawach, trybowanie elementów nożnych jak też w
sferze konfekcjonowania jak np. opakowania MAP, vacum,
BDF i inne. Nie bez znaczenia pozostaje gotowość zakładów drobiarskich do mrożenia kriogenicznego IQF czy też
przeprowadzania ubojów rytualnych celem zaspokajania
potrzeb konsumentów wyznania muzułmańskiego zarówno w Europie jak i np. w krajach Zatoki Perskiej. Handel
kreuje zmiany, wymusza na producentach pełną elastyczność i nie akceptuje nieprecyzyjnych odpowiedzi czy też
oporu we wprowadzaniu wskazywanych rozwiązań. Jeszcze na początku lat dwutysięcznych głównym produktem
handlowym z kurcząt brojlerów była tuszka chłodzona
wodą. Wszystkim znane 15kg skrzynki królowały w obrocie
handlowym. Mięso chłodzone owiewowo było zbędną,
kosztowną fanaberią. Dziś liczący się odbiorcy mięsa tak w
kraju jak i za granicą nie usiądą do rozmów z producentem dopóki nie zweryfikują, że ten ma określoną skalę produkcji, chłodzi tuszki powietrzem, posiada zatwierdzone,
międzynarodowe certyfikacje jakościowe ale też dba o
dobrostan zwierząt i zachowuje przepisy „bezpieczeństwa
żywności”. Spełnienie wszystkich powyższych wymagań
nie jest równoznaczne z podjęciem współpracy handlowej
– staje się natomiast przepustką do rozmów. Każdy kupiec
i tak ma własne, precyzyjne wymagania dotyczące produkcji, konfekcjonowania oraz ekspedycji.
Bez wyjątku, wszystkie zapytania handlowe skłaniają się
w kierunku kalibrowania wagowego elementów. W przypadku fileta z piersi mało kto akceptuje filet cięty. Odbiorcy
preferują filet jednomięśniowy, zarówno z polędwiczką
jak i bez. Kolejnym obwarowaniem jest stałowagowość w
połączeniu z określoną ilością sztuk danego produktu np.
nie wystarczy żeby na tacce było dokładnie 500 gram fileta z piersi, muszą to być cztery lub pięć sztuk, a nie trzy
czy sześć. Sprostanie wyżej wymienionym wymogom
możliwe jest jedynie przy dostarczeniu do zakładu drobiarskiego odpowiedniego kalibru żywca. I tak dla przykładu:
z żywca o średniej masie ciała 2,7 kg uzyskuje się pojedynczy filet z piersi z polędwiczką w kalibrze około 285 gram
oraz trójczłonowe skrzydło w kalibrze ok 100g, gdzie przy
żywcu o wadze 2,20 kg będzie to filet w kalibrze 230 gram
a skrzydło ok. 80g. Elementy z żywca o masie ciała kurcząt
w przedziale 2,1-2,3kg stanowią blisko 90% zapytań klientów eksportowych.
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Ciekawostką na rynku zagranicznym jest filet z piersi bez
skóry wraz z pierwszą częścią skrzydła, określany mianem
filet „supreme”.

Filet z piersi „supreme” – breast filet with prime wing.
Analizując ubiegłe lata mamy prawo być dumni z naszych
osiągnięć ale nie możemy osiąść na laurach. Przyszłość
branży jest w naszych rękach, jednakże spoglądając pokornie na rynek zauważymy, że w mniejszym stopniu liczy
się to co tu i teraz – liczy się to, gdzie znajdziemy się za
kilkanaście lat. Nie jest to kwestią ambicji, a bardziej zimnej kalkulacji. Większość z nas przedsięwzięła gigantyczne
inwestycje – częstokroć sfinansowane z kredytów bankowych. Nie planujemy swoich biznesów na kwartał czy na
rok, a co najmniej na 15-20lat. Dziś już wiemy, że błędnie
przyjęta strategia wzmagania ilości produkcji i uboju jest
skazana na porażkę. Zrównoważony i bezpieczny wzrost
jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy zrozumiemy, że jakość
żywca przekłada się w 100% na jakość mięsa, a każdy
z uczestników rynku działając w pojedynkę nie jest w stanie skutecznie przeciwstawić się naporowi konkurencji.
Tylko wysoka jakość i partnerstwo w biznesie zagwarantują nam utrzymanie pozycji lidera w produkcji i eksporcie
drobiu, w kolejnych latach.
Dariusz Hinz
WIPASZ SA

Aktualności
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Fundacja

Warto pamiętać!
Fundacja WIPASZ Pomocna Dłoń istnieje już od ponad pięciu lat i w tym czasie wspierała wiele
placówek edukacyjno-wychowawczych oraz dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Koniec roku i okres
okołoświąteczny to moment, w którym szczególnie warto zatrzymać się przy temacie niesienia pomocy
- tym najbardziej potrzebującym.
Anna Kula − WIPASZ SA
Listopad to miesiąc, w którym Fundacja WIPASZ Pomocna
Dłoń zwraca się ze szczególną prośbą do wszystkich ludzi
dobrego serca, aby wsparli tę jakże szlachetną inicjatywę.
Nasza działalność pomaga ludziom z obszarów rolniczych
i wiejskich na terenie całej Polski.
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Głównym celem Fundacji WIPASZ Pomocna Dłoń na rok
2015/2016, jest wspieranie edukacji wśród dzieci i młodzieży. Wszystko to za sprawą powagi problemu jakim jest niepełne i niewystarczające wyposażenie placówek szkolnych
i przedszkolnych. Mieliśmy okazję przekonać się jak wiele
pomocy dydaktycznych oraz sprzętu jest potrzebnych do
prawidłowego rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży.

Fundacja
Pomóżmy, bo warto
Wykształcenie i kompetencje ludzi są najważniejszymi
wartościami współczesnej cywilizacji. Nowoczesna edukacja, oparta na coraz to nowszych technologiach, to zadanie trudne i kosztowne. Dla wielu z nas nieosiągalne. Dajmy szansę tym młodym ludziom, którzy na to zasługują.

Zachęcamy wszystkich Państwa do wsparcia działań
FUNDACJI WIPASZ POMOCNA DŁOŃ, ponieważ są w życiu takie chwile, gdy potrzebujemy pomocy innych…
Z całego serca dziękujemy za dotychczasową Pomocną
Dłoń. KAŻDY MOŻE POMÓC!

Tegoroczny cel Fundacji daje możliwość wyrównania
szans w edukacji oraz rozwoju umiejętności wśród dzieci
i młodzieży. To bardzo ważne i szlachetne przedsięwzięcie,
które pozwoli osiągnąć podopiecznym to, co bez pomocy
Waszej i naszej, nie byłoby realne. Otwórzmy im drzwi do
lepszej przyszłości.

Cel Fundacji:

Jeżeli chcesz wspierać edukację dzieci
i młodzieży z obszarów wiejskich, prosimy
o wpłaty na konto Fundacji WIPASZ Pomocna Dłoń. Zebrane środki zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.
Nawet najmniejsza kwota ma znaczenie!

Działanie na rzecz rozwoju i poprawy warunków
nauczania w wiejskich placówkach dydaktyczno –
wychowawczych oraz prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, z rodzin ubogich,
w kierunku rozwoju ich talentów i uzdolnień.
Fundacja WIPASZ
Pomocna Dłoń
Adres: Wadąg 9, 10-373 Olsztyn
KRS: 000036361476 Sąd rejonowy
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Konto bankowe: PKO S.A.
95 1240 5598 1111 0010 3452 1503
W tytule: Darowizna na rzecz
Fundacji.
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Nasz Wipasz

Integracja zbliża…
W sierpniu tego roku, w Krośnie, odbyło się spotkanie integracyjne pracowników naszej firmy, gdzie
zaproszeni zostali wszyscy „ WIPASZowcy”. Celem tego spotkania było zbudowanie i umocnienie relacji między pracownikami, zbudowanie zgranego zespołu, który będzie sprawnie się komunikował.
Ewa Sawczyńska − WIPASZ SA
Pracownicy WIPASZ mieli okazję do wspólnej zabawy i tańców przy muzyce na żywo. Nie zabrakło miłej atmosfery i długich rozmów przy grillu. Zabawa trwała do białego rana, co świadczyło o przełamaniu barier i lepszym poznaniu osób z
innych działów czy lokalizacji. Takie spotkania pozytywnie wpływają na przyszłą działalność firmy, budują jednolity, zgrany
zespół.

Dziękujemy
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Nasz Wipasz

Konkurs plastyczny „nasze zwierzaki”
W październiku tego roku firma WIPASZ SA zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem „Nasze
Zwierzaki”. Wzięły w nim udział dzieci Naszych Pracowników. Zadaniem konkursowym dzieci było
stworzenie z modeliny lub masy solnej pięciu zwierzaków: kury, krowy, świni, królika i ślimaka.
Dodatkowo, na formularzu zgłoszeniowym poprosiliśmy naszych uczestników o nadanie imion poszczególnym zwierzakom oraz na odpowiedzenie na pytanie: którego zwierzaka lubią najbardziej
i dlaczego?
Ewa Sawczyńska − WIPASZ SA
Ilość prac, która została nadesłana przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, co spowodowało że komisja konkursowa miała
niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach wyłoniono zwycięzców.
Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za podjęcie wyzwania jakim był udział w owym
Konkursie Plastycznym. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.
Zwycięskie prace można podziwiać w siedzibie firmy w Wadągu w dziale marketingu oraz na stronie www. wipasz.pl
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Miejsce I - Tymoteusz Szczerbicz - 2,5 roku
Imiona zwierzaków: kura - Gabryśka, świnia - Tosia, krowa - Mela, królik - Kajtek, ślimak - Czesio.
„Lubię krowę, bo robi Muuu…i daje łaciate mleko, a ja lubię pić fajniejsze kakao.”

Miejsce I - Zofia Wojnarowska - 2 lata
Imiona zwierzaków: kura - Koko, świnia - Pinki, krowa - Hela, królik - Kicek, ślimak - Gonzo.
„Lubię krowę Helę, bo daje pyszne mleczko.”
MAGAZYN HODOWCY nr 3/2015
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Nasz Wipasz

Miejsce II - Oliwia Waszczuk - 7 lat
Imiona zwierzaków: kura - Tosia, świnia - Pepa, krowa - Klementyna, królik - Baks, ślimak - Jacek.
„Lubię królika dlatego, bo kica, jest puszysty, ma słodki ogonek i je marchewki.”

Miejsce III - Natalia Chrostowska - 13 lat
Imiona zwierzaków: kura - Koko, świnia - Rudolf, krowa - Milusia, królik - Tuptuś, ślimak - Pędziwiatr.
„Najbardziej lubię ślimaki, bo mają śmieszne oczy na czułkach i mlaszczą jak jedzą.”
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Wyróżnienie - Julia Zgorzałek - 8 lat
Za królika - Tusię.

Wyróżnienie - Aleksandra i Andrzej Niedźwieccy - 4 i 2,5 roku
Za krowę - Gienię.

Wyróżnienie - Filip i Kacper Maksymiuk - 4 lata, 1 rok i 3 mies.
Za kury - Złotopiórkę i Lusię.

Wyróżnienie - Szymon Pilch - 4 lata
Za ślimaka - Śliski.

Wyróżnienie - Łucja Komar - 7 lat
Za świnkę - Zakręcony Ogonek.
MAGAZYN HODOWCY nr 3/2015
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Prawo

Praktyka organów administracyjnych w
procesie inwestycyjnym polegającym na
budowie budynków inwentarskich – na co
zwrócić uwagę
Drodzy Czytelnicy,
w bieżącym numerze Magazynu Hodowcy postanowiłem kontynuować tematykę związaną z procesem inwestycyjnym polegającym na budowie budynków inwentarskich. Ostanie doświadczenia
z organami administracji (wójt, burmistrz) utwierdziły mnie w przekonaniu, że inwestorzy powinni
być bardziej aktywnymi uczestnikami postępowań administracyjnych, i na każdym etapie postępowania powinni w sposób profesjonalny pokazywać swoje racje. W oparciu o obowiązujące przepisy
prawa powinni zwracać organom uwagę na popełniane uchybienia.
Piotr Włodawiec − Kancelaria Prokurent

Piotr Włodawiec
radca prawny
WIPASZ SA
partner w Kancelarii
Prokurent

ETAPY POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCE
UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Proces inwestycyjny w rolnictwie wymaga często uzyskania kilku różnych decyzji. W przypadku np. budowy chlewni niejednokrotnie konieczne będzie uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dla obszarów,
dla których nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego) oraz pozwolenia na budowę. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o warunkach
zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Na tym etapie organ pełni dwie role jednocześnie: jest stro-
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ną postępowania tak jak inwestor, a ponadto jest podmiotem, który rozstrzyga sprawę merytorycznie (wydaje decyzję korzystną dla inwestora albo odmawia wydania decyzji
zgodnej z żądaniem inwestora). Taka sytuacja niejednokrotnie sprzyja temu, że organ utrudniania uzyskanie decyzji,
ponieważ żąda od inwestora dużej ilości dokumentacji i
w ten sposób odwleka w czasie wydanie decyzji administracyjnej. Zdarza się, że organy opierają swoje rozstrzygnięcia na przesłankach nieprzewidzianych żadnym przepisem
prawa i robią to w ramach uznaniowości administracyjnej.
Należy pamiętać, że wójt, burmistrz czy prezydent jest
organem wybieranym w powszechnych wyborach i jako
reprezentant społeczności liczy się z opiniami swoich wyborców. W przypadku, gdy część mieszkańców sprzeciwia
się inwestycji, organ pod wpływem protestów może wydać
negatywną decyzję.
Taka sytuacja powoduje, że inwestor nie zgadzając się
z decyzją organu musi wnieść w odpowiednim terminie
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
a to wydłuża czas na wydanie korzystnego dla inwestora
rozstrzygnięcia, ale o tym w dalszej części artykułu.

Prawo
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ODWOŁANIE DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM
ODWOŁAWCZEGO
Postępowanie przed wójtem/ burmistrzem/ prezydentem
jest postępowaniem toczącym się w I instancji. W przypadku wydania przez organ decyzji niekorzystnej dla inwestora
inwestor może się od tej decyzji odwołać. W przepisanym
terminie odwołanie od decyzji można wnieść do organu
II instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego
(dalej SKO). SKO rozpatruje całą sprawę jeszcze raz, od początku – bada, analizuje zgromadzony materiał dowodowy
i następnie wydaje decyzję.
SKO może wydać następujące rozstrzygnięcia 1) utrzymać
w mocy zaskarżoną decyzję; 2) uchylić w całości albo części
zaskarżoną decyzję i rozstrzygnąć sprawę merytorycznie; 3)
uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. SKO, co do zasady
może uzupełniać braki i uchybienia jakich dopuścił się
wójt/burmistrz/prezydenta miasta. Jeżeli, jednak uchybienia wskazane w odwołaniu okażą się na tyle poważne - to
SKO zwróci sprawę z powrotem do I instancji. Z doświadczenia wynika, że tego typu błędy nie są rzadkie.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ
OGRAN I INSTANCJI
Do najcięższej kategorii błędów należy zaliczyć: błędne
ustalenie kręgu stron postępowania, pominięcie kogoś, kto
był uprawniony do uczestnictwa w postępowaniu, a z uwagi na niedopatrzenie ze strony organu – nie mógł w nim
uczestniczyć. Organy I instancji nierzadko w sposób niedokładny ustalają krąg stron postępowania, co jest niebezpieczne dla inwestora, ponieważ błędne ustalenie kręgu
stron postępowania może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej; może stanowić
podstawę do wznowienia zakończonego już postępowania. Jeśli któryś z uczestników postępowania zmarł - organ
ma obowiązek ustalić, kto po zmarłym dziedziczy. Zaniedbanie tego obowiązku przez organ I Instancji i wykrycie
błędu przez SKO doprowadzi do tego, że sprawa z powrotem wróci do wójta/ burmistrza czy prezydenta miasta. To
jest bardzo trudna sytuacja dla inwestora, ponieważ organ
zacznie na nowo prowadzić postępowanie dowodowe, a
to spowoduje wydłużenie całego postępowania i odroczy
w czasie wydanie decyzji zgodnie z wnioskiem inwestora.
Podobnie przedstawia się sytuacja, gdy Organ nie określi
bądź źle określi obszar, na który oddziałuje planowana inwestycja. Bez tej informacji nie można dokładnie określić
kręgu stron postępowania. Do organu należy również wezwanie inwestora do uzupełnienia jakichkolwiek braków
we wniosku o wydanie decyzji i wskazanie czego dokładnie
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brakuje. Bez kompletu dokumentacji organ nie ma prawa
wydać decyzji, ponieważ nie będzie miał możliwości zbadania wszystkich okoliczności sprawy, a jest to obowiązek
organu. Tego typu uchybienia nie mogą zostać uzupełnione w postępowaniu przed SKO, a sprawa musi zostać przekazana z powrotem do organu I instancji.

WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY
Z mojego doświadczenia wynika, że inwestorzy często
korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej na etapie kiedy
sprawa zaszła tak daleko, że inwestorzy nie są sobie w stanie
sami poradzić z problemem. Taka sytuacja z punktu widzenia
radcy prawnego i inwestora, dla toczącego się postępowania
jest najgorszą z możliwych – zaraz wyjaśnię dlaczego.
Biorąc pod uwagę, że postępowanie administracyjne jest
postępowaniem sformalizowanym – to na danym jego
etapie powinny być podjęte odpowiednie czynności (np.
wniosek o zaniechanie naruszeń; zajęcie stanowiska w
sprawie; złożenie wniosku dowodowego), ponieważ na
kolejnych etapach takich czynności nie będzie można już
podjąć. Dla inwestora i jego pełnomocnika oznacza to, że
niektóre drzwi są już zamknięte, a szanse na pozytywne
rozstrzygnięcia sprawy są znikome. Kolejnym istotnym
elementem jest aspekt fiskalny, każda „zabagniona sprawa”
wiąże się z tym, że trzeba jej poświęć więcej czasu i energii,
a to w bezpośredni sposób przekłada się na koszt usługi
świadczonej przez radcę prawnego. Z punktu widzenia
efektywności procesu inwestycyjnego, producenci rolni
powinni korzystać z pomocy profesjonalistów na etapie
planowania inwestycji, a nie na etapie jej realizacji. Dobrym
przykładem do naśladowania są podmioty, które budują
wiatraki. W przypadku tych inwestycji, radca prawny bierze
czynny udział w procesie inwestycyjnym od samego
początku. Trzeba pamiętać, że co do zasady czy budujemy
budynek inwentarski, czy budujemy wiatrak – mamy do
przejścia podobną drogę administracyjną.
Piotr Włodawiec
radca prawny
WIPASZ SA
partner w Kancelarii Prokurent

Prawo

Azot
(N)

Nawóz

Fosfor
(P₂O₅)

Potas
(K₂O)

przyswajalny

przyswajalny

Stosunek
P₂O₅: K₂O

Magnez
(MgO)

Siarka
(SO₃)

inne

przyswajalna

Gęstość
nasypowa
ton/m³

Nawozy azotowe
MOCZNIK.PL®
N 46

POLIFOSKA 21
®

N(MgS) 21-(4-35)

46

0,70-0,78

21

4

35

0,85-0,95

Nawozy kompleksowe – uniwersalne
POLIDAP®
NP(S) 18-46-(5)

POLIDAP® Light
NP(S) 14-34-(17)

POLIFOSKA® 4
NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)

POLIFOSKA® PLUS
NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)

POLIFOSKA 5
®

NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)

POLIFOSKA 6
®

NPK(S) 6-20-30-(7)

POLIFOSKA TYTAN
®

NPK(S) 6-25-25-(5)

POLIFOSKA 8
®

NPK(S) 8-24-24-(9)

18

46

5

0,85-0,95

14

34

17

0,85-0,95

4

12

32

1:2,7

2

9

0,90–1,00

5

10

20

1:2

7

9

5

15

30

1:2

2

7

0,95-1,05

6

20

30

1:1,5

7

0,95-1,05

6

25

25

1:1

5

8

24

24

1:1

9

+ wersja
z 0,2 B

+0,5 Fe
+0,05 Zn

0.98-1,08

0,92-1,02
0,90-1,00

Nawozy kompleksowe – wiosenne
POLIMAG S

10

8

15

1:1,9

5

35

+0,1 B, +0,1 Cu,
+0,2 Mn,
+0,5 Zn

1,00-1,10

12

11

18

1:1,6

2,7

26

+0,15 B, +0,5 Fe,
+0,02 Zn

0,92-1,02

®

NPK(MgS) 10-8-15-(5-35)
z mikroskładnikami

POLIFOSKA® START
NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26)
z mikroskładnikami
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Spotkania

Akademia WIPASZ i nie tylko…
Nieprzerwanie…od ośmiu lat trwa zainicjowany przez WIPASZ cykl spotkań z naszymi hodowcami.
Akademie WIPASZ to okazja do poszerzenia swojej wiedzy na tematy żywieniowe, profilaktyczne
i zdrowotne dla każdej grupy producentów, zarówno drobiu, trzody i bydła. Zacznijmy od tych ostatnich.
Anna Kula − WIPASZ SA

Bydło
W mijającym kwartale, w kilku regionach Polski, odbyły się
Akademie WIPASZ dla była mlecznego. Pierwsza z nich, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, miała miejsce
pod koniec października w Siedlcach, gdzie przybyli hodowcy z okolicznych gospodarstw.
Swoje prelekcje kolejno wygłosili Pan Krzysztof Białoń,
który mówił zarówno o jakości jak i strawności pasz objętościowych przy jednoczesnej dbałości o wydajność krów
wysokomlecznych. Następnym ciekawym wystąpieniem
był wykład Pana Jędrzeja Staniszkisa, który traktował o mykotoksynach i ich znaczeniu podczas przygotowywania dawek pokarmowych.
Jako ostatni swoją prelekcję wygłosił niepodważalny autorytet w kwestach żywienia i hodowli bydła – prof. Zygmunt
Maciej Kowalski. Temat poruszany podczas tego wystąpienia to kwasica żwacza, która jest efektem m.in. niedoboru
pasz objętościowych.
Po wysłuchaniu wszystkich wykładów odbyła się żywiołowa dyskusja na tematy dotyczące sytuacji spotykanych w
gospodarstwach, a całość spotkania zakończył smaczny
obiad.
Kolejnym spotkaniem, podczas którego poruszane były
ciekawe i kontrowersyjne tematy związane z codzienną
praktyką hodowlaną, była konferencja SM Spomlek w Chojnicach. Licznie przybyli goście mieli okazję wysłuchać wielu
prelekcji na różne tematy. Począwszy od prawidłowego czytania tabulogramów po znaczenie higieny w jakości mleka.
Wśród autorytetów w poszczególnych dziedzinach nie
zabrakło przedstawiciela naszej firmy. Produkt menadżer
– Filip Kula mówił o tym, jak optymalnie i bezpiecznie żywić
krowy w czasie zasuszania. Wykład ten cieszył się szczegól-
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nym zainteresowaniem, co owocowało w liczne zapytania
i żywiołowe dyskusje pod koniec spotkania.
Kolejne spotkanie w ramach Akademii WIPASZ odbyło się
pod koniec listopada w Bednarach, gdzie tradycyjnie poruszane były ciekawe i kontrowersyjne tematy z zakresu
żywienia i profilaktyki bydła.
Jako pierwszy, swój wykład, przedstawił Produkt Menadżer
WIPASZ S.A. Filip Kula, który szeroko objaśniał jak żywić
cielęta stosując starter Cielak Musli. Następnym interesującym wystąpieniem była prelekcja Pani Magdaleny Bajena
z Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w
Łowiczu, która mówiła o laboratoryjnej ocenie ejakulatów
buhajów. Po krótkiej przerwie swój wykład poprowadził
Pan Jędrzej Staniszkis z firmy Noack, który traktował o mikotoksynach i ich znaczeniu przy przygotowywaniu dawek pokarmowych dla krów. Ostatnim wystąpieniem była
prelekcja na temat innowacyjnego podejścia do ketozy, o
czym mówił Pan Tomasz Zawistowski z Elanco.
Po ostatniej prezentacji zgromadzeni goście zaproszeni
zostali na uroczysty obiad, podczas którego nie zabrakło
żywiołowej dyskusji na tematy poruszane w ramach wykładów.

Spotkania
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Spotkania
Drób
W ramach nowopowstałego projektu „ Współpraca drogą do poprawy jakości i ekonomiki w produkcji indyczej”
w czerwcu, w Mazurskim Centrum Aktywnego Wypoczynku Gerczak w Jażdżówkach odbyło się spotkanie inicjujące.
Przedstawiono wówczas propozycję nowej formuły współpracy operatorów i hodowców w branży indyczej.

Całość zwieńczył wspólny obiad, podczas którego nie zabrakło miłej atmosfery oraz żywiołowych dyskusji na tematy dotyczące hodowli drobiu i sytuacji na rynku.

Natomiast w październiku odbyło się pierwsze Sympozjum
Indycze będące kontynuacją owego projektu, na którym
odbyły się wykłady z zakresu problematyki hodowlanej
indyków. Swoje wykłady przedstawili m.in. prof. Andrzej
Koncicki, który mówił o traktowaniu mieszanek paszowych w kontekście problemów zdrowotnych drobiu oraz
dr Helen Wojciński, podejmująca temat oceny i zarządzania
ryzykiem sanitarnym na fermie indyczej. Warto wspomnieć
również o wystąpieniu dr Valentin Kremer, który dotyczył
hodowli indyków w kierunku komercyjnej i przetwórczej
wydajności.
Firmy współtworzące projekt to Grelavi S.A, Nord–Pol
Hatchery Gerczak, WIPASZ S.A., Animex Foods i Agrocentrum Sp. z o.o.. Celem powyższego projektu jest zapewnienie wysokiej jakości produktu finalnego oraz poprawienie
wyników ekonomicznych w hodowli indyka.
Kolejne spotkanie z hodowcami drobiu, tym razem pod
szyldem Akademii WIPASZ, odbyło się w Radzanowie
k/Mławy, gdzie przybyli liczni goście z okolicznych gospodarstw.
Jako pierwszy wystąpił Pan Józef Wiśniewski - Prezes
WIPASZ S.A.- który po powitaniu przybyłych hodowców
mówił o sytuacji polskiego drobiarstwa w kontekście zmian
jakie niesie ze sobą czas – co czeka nas w przyszłości i jaki
mamy na to wpływ. Kontynuacją tego wystąpienia był wykład Dariusza Hinza – dyrektora Zakładu Drobiarskiego w
Mławie – traktujący o szansach i zagrożeniach wynikających z dynamicznie rosnącego rynku.
Równie dużym zainteresowaniem cieszył się wykład
prof. dr hab. Piotra Szeleszczuka, który przedstawił różne
aspekty zrównoważonej produkcji kurcząt rzeźnych. Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać prelekcji dr inż. Agaty
Lecewicz z firmy Zoetis o efektywności najczęściej stosowanych kokcydiostatyków u brojlerów w oparciu o wyniki AST.
O tym, jak ważny w hodowli drobiu jest strat, mówił lekarz
weterynarii Tomasz Wróblewski z firmy Landmeco Polska.
Natomiast prelekcja dr Urszuli Teter z Cid Lines dotyczyła
dezinwaji oocyst w środowisku jako metody ograniczenia
problemu kokcydiozy.
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DRÓB - KONTRAKTACJA
 Pewność odbioru żywca
 Gwarancja terminowych i szybkich płatności
 Kontenerowy załadunek żywca
 Nowoczesny transport
 Możliwość zakupu paszy oraz piskląt z kompensatą
po cyklu produkcyjnym

Emilia Rodrigo Judziak
tel. kom. 669 665 164
Zakład Drobiarski w Mławie
tel. +48 23 654 06 70

BYDŁO - KONTRAKTACJA
 Finansowanie zakupu cieląt oraz paszy
 Dostawy zdrowych cieląt ras mięsnych oraz ich
krzyżówek gotowych do pobierania pasz stałych
 Doradztwo żywieniowe specjalistów podczas
całego okresu opasu
 Dostawy wysokiej jakości paszy
 Doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej oferty
zakładów ubojowych

Krzysztof Kamiński
tel. kom. 607 456 832
tel. +48 89 543 56 50
e-mail: bydlo@wipasz.pl

TRZODA - KONTRAKTACJA
 Szeroka oferta tuczy nakładczych i kontraktowych
 Organizacja dostaw prosiąt i warchlaków
 Pomoc w organizacji środków finansowych
 Gwarancja odbioru żywca i terminowych płatności
 Kompleksowa opieka żywieniowa i weterynaryjna
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Zgłoszenia pod
tel. kom. 601 934 159
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