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EDYTORIAL

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie nasza branża spotkała 
się z wieloma problemami, o których więcej 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu Hodow-
cy Zwierząt Futerkowych. Dzięki mobilizacji 
i dużej aktywności członków Zarządu oraz 
pracowników biura PZHiPZF  i ścisłej współ-
pracy z naukowcami oraz z przedstawicielami 
Sejmu, Senatu i Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, na chwilę obecną możemy sytuację 
uznać za stabilną, co nie jest równoznaczne 
z tym, że możemy zaprzestać dalszych działań, 
które prowadziłyby do stałej poprawy otocze-
nia naszej branży. Mam nadzieję, że minione 
wydarzenia uświadomiły każdemu z Państwa,  
jak ważna jest integracja oraz otwarte kreowa-
nie prawdziwego obrazu hodowli zwierząt fu-
terkowych w Polsce. Wszyscy wiemy, że stały 
kontakt z mediami oraz profesjonalne i zrozu-
miałe mówienie o tym dziale specjalnym rol-
nictwa, obalają mity, które przez wiele lat na-
rosły wokół hodowli zwierząt futerkowych. Są 
one przedstawiane w fałszywym świetle oraz 
kłamliwie,  przez organizacje �pseudo-ekolo-
gów� i �agroterrorystów�. 

Dlatego aktualne wydanie kwartalnika, 
przedstawia wiele działań podejmowanych 
przez PZHiPZF w sprawie hodowli zwierząt 
futerkowych oraz przybliża ważne dla hodow-
ców tematy naukowe.

Zapraszam do lektury.
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Zebranie otworzył prezes 
Władysław Fortuna, który 

podziękował obecnym na sali 
hodowcom za przybycie, apelu-
jąc jednocześnie do wszystkich 
nieobecnych członków związku 
o uczestniczenie w walnych ze-
braniach, gdyż to właśnie w cza-
sie tych spotkań są poruszane 
najważniejsze problemy branży.

Obrady prowadził wybrany 
jednogłośnie na przewodniczą-
cego Józef Szafarek, a pieczę nad 
obradami sprawował mecenas 
Aleksander Czech. W następnej 
kolejności zgodnie z regulaminem 
obrad i statutem związku wybra-
no sekretarza zebrania Katarzynę 

Woźniak oraz członków komisji  
mandatowo-skrutacyjnej, komisji 
uchwał i wniosków oraz komisji 
statutowej.  Po wyborach komi-
sji, przewodniczący oddał głos 
dyrektor biura PZHIPZF Klaudii  
Gołąbek, która przedstawiła spra-
wozdanie z działalności zarządu 
związku. Delegatom wyświetlono 
kilka odcinków programu HO-
DOWCA, który  emitowany jest 
na kanale TVR. Program ten po-
wstaje przy współpracy PZHIPZF, 
a w szczególności hodowców, 
którzy czynnie uczestniczą w tym 
projekcie. Sprawozdanie wy-
głoszone przez dyrektor biura 
PZHIPZF zostało przyjęte. 

Zwyczajne Walne Zebranie Delega t
Polskiego Związku Hodowców i Pr o
Zwierząt Futerkowych

30 maja 2014 roku 

odbyło się Zwyczajne 

Walne Zebranie 

Delegatów Polskiego 

Związku Hodowców 

i Producentów Zwierząt 

Futerkowych, które  

miało miejsce w sali 

konferencyjnej hotelu 500 

w Tarnowie Podgórnym.

Fot. PZHiPZF
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W dalszej kolejności prze-
wodniczący Komisji Rewizyj-
nej Piotr Pakuszto przedstawił 
sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej, jednocześnie rekomendu-
jąc zatwierdzenie sprawozdania 
Þ nansowego za rok 2013, które 
przedstawiła Katarzyna Woź-
niak. W czasie zebrania doko-
nano również uzupełniających 
wyborów Komisji Rewizyjnej. 

Głos w czasie zebrania za-
bierał wielokrotnie wiceprezes 
Rajmund Gąsiorek, który infor-
mował hodowców o obecnie 
realizowanych przez związek 
projektach jak również o tych 
planowanych w najbliższej 

przyszłości. Wiceprezes zanie-
pokojony dalszą hodowlą zwie-
rząt futerkowych w naszym kra-
ju podkreślił, że tylko działając 
wspólnie i solidarnie jesteśmy 
w stanie bronić branży futerko-
wej w Polsce. 

W wolnych wnioskach po kon-
sultacjach z zarządem PZHIPZF 

zaproponowano podjęcie uchwa-
ły w sprawie przeprowadzenia 
audytu w gospodarstwach utrzy-
mujących mięsożerne zwierzęta 
futerkowe wpisane na listę zwie-
rząt gospodarskich o następują-
cej treści:
1. Audyty przeprowadzane będą 

we wszystkich gospodar-
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stwach utrzymujących mię-
sożerne zwierzęta futerkowe 
wpisane na listę zwierząt go-
spodarskich.

2. Po pozytywnym wyniku au-
dytu Komisja przeprowadza-
jąca audyt wystawi właściwy 
certyÞ kat

3. CertyÞ kat jest ważny przez 
okres 3 lat.
Punkt wolnych wniosków 

i głosów zamknął dr Tadeusz 
Jakubowski, który przedstawił 
program współpracy PZHIPZF 
z Polskim Związkiem Łowiec-
kim w zakresie programu popra-
wy warunków bytowania oraz 
reintrodukcji kuropatwy.

Zebranie zakończył Przewod-
niczący Józef Szafarek, który po-
dziękował delegatom za przyby-
cie oraz udział w dyskusji a pra-
cownikom biura PZHIPZF za po-
moc przy organizacji zebrania.

Wszyscy uczestnicy zebrania 
zostali zaproszeni przez zarząd 
PZHIPZF na grilla w hotelowym 
ogródku, gdzie w miłej atmos-
ferze kontynuowano dyskusje 
podjęte na zebraniu. 

 Katarzyna Woźniak
Fot. Tadeusz Jakubowski Fo
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Przeprowadzana przez Polski 
Związek Hodowców i Pro-

ducentów Zwierząt Futerko-
wych certyÞ kacja gospodarstw 
rolnych utrzymujących zwie-
rzęta futerkowe jest formą au-
dytu wewnętrznego, mającą na 
celu przestrzeganie dobrostanu 
zwierząt futerkowych oraz sto-
sowania wszystkich przepisów 
prawnych polskich i UE doty-
czących hodowli zwierząt. Obo-
wiązujący protokół kontrolny 
został opracowany przez dr Ta-
deusza Jakubowskiego na pod-
stawie SPIWETU oraz innych 

zagadnień istotnych dla dobrej 
praktyki hodowlanej.

W skład zespołu przepro-
wadzającego audyt/certyÞ kację 
wchodzi: Klaudia Gołąbek � dy-
rektor biura PZHiPZF, dr n. wet. 
Tadeusz Jakubowski � kierow-
nik Zakładu Chorób Zakąźnych 
SGGW, specjalista chorób zwie-
rząt futerkowych oraz prof. dr 
hab. Marian Brzozowski �  kie-
rownik Zakładu Hodowli Zwie-
rząt Futerkowych SGGW. 

Walne Zebranie członków 
PZHiPZF w dniu 30 maja 2014 
roku podjęło uchwałę w sprawie 

CertyÞ kacja gospodarstw rolnych 
utrzymujących zwierzęta futerkowe

Fo
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Fot. T. Jakubowski

Walne Zebranie 

członków PZHiPZF 

w dniu 30 maja 2014 

roku podjęło uchwałę 

w sprawie objęcia 

certyÞ kacją wszystkich 

gospodarstw rolnych 

utrzymujących zwierzęta 

futerkowe 
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Uchwała nr 15/2014

Walnego Zebrania 
Polskiego Związku Hodowców 

i Producentów Zwierząt Futerkowych
odbytego w Tarnowie Podgórnym, 

w dniu 30 maja 2014r.

Walne Zebranie postanawia podjąć uchwałę w sprawie prze-
prowadzenia audytu w gospodarstwach utrzymujących mię-
sożerne zwierzęta futerkowe wpisane na listę zwierząt gospo-
darskich o następującej treści:
1. Audyty przeprowadzane będą we wszystkich gospodar-

stwach utrzymujących mięsożerne zwierzęta futerkowe 
wpisane na listę zwierząt gospodarskich.

2. Po pozytywnym wyniku audytu Komisja przeprowadza-
jąca audyt wystawi właściwy certyÞ kat (wzór certyÞ katu 
stanowi załącznik do uchwały).

3. CertyÞ kat jest ważny przez okres 3 lat.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za: 522 głosy.

Wstrzymał się: 1 głos.

Przeciw: 0 głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Załączniki do uchwały � wzór certyÞ katu

objęcia certyÞ kacją wszystkich 
gospodarstw rolnych utrzymują-
cych zwierzęta futerkowe (tekst 
uchwały poniżej). 

Audyt wewnętrzny pomoże 
hodowcom wyeliminować nie-
prawidłowości i przygotować 
się do kontroli urzędowych in-
spekcji. 

CertyÞ kacja jest formą przy-
jaznej ale rygorystycznej  kon-
troli gospodarstw i współpracy 
Związku z hodowcami.

Realizujemy ten projekt 
mając na uwadze dobro całej 
branży hodowli zwierząt futer-
kowych w Polsce, w ostatnim 
czasie w niewybredny sposób 
atakowanej przez nieprzychylne 
nam środowiska.

Poprzez poprawę standardów 
chowu i hodowli zwierząt, popra-
wiamy wizerunek naszej branży 
i tą drogą możemy zapobiegać 
wprowadzeniu hodowanych na 
fermach gatunków zwierząt fu-
terkowych na listę roślin i zwie-
rząt gatunków inwazyjnych.

W związku z powyższym 
PZHiPZF podjął decyzję o posze-
rzeniu listy podmiotów, na któ-
rych będzie  przeprowadzany au-
dyt, włączając w to fermy norek.

Wszystkich hodowców zapra-
szamy do współpracy.

W przypadku pytań oraz 
zapisów na certyÞ kację 

prosimy o kontakt:
k.golabek@pzhipzf.pl

+48 667 777 313
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W dniach 1�4 maja 2014 r. odbyły się w Pozna-
niu Międzynarodowe Targi Tulipanów, na 

których jednym z wystawców był Polski Związek 
Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. 
W ciągu czterech dni miały miejsca atrakcyjne wy-
darzenia dla całych rodzin z udziałem najmłodszych 
osób m.in. konkursy, występy zespołów tanecznych 
i kulturystyczne oraz pokazy ß orystyczne.

Trzeciego dnia targów miała miejsce inauguracja 
Międzynarodowych Targów Tulipanów oraz chrzest 
nowej odmiany tulipana �Leszek Miller�. Pan Leszek 
Miller był obecny i uczestniczył w tym wydarze-
niu. Podczas tej imprezy można było spotkać wie-
lu parlamentarzystów, którzy z zainteresowaniem 
odwiedzali stoisko Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerkowych. Gadżety przy-
gotowane przez zespół PZHiPZF przyciągały wielu 
zwiedzających.

Targi Tulipanów były kolejnym przedsięwzięciem, 
dającym nam możliwość szerokiej współpracy z me-
diami oraz przedstawienia prawdziwego wizerunku 
hodowli. Miłym doświadczeniem z targów, była moż-
liwość obserwowania  osób niezwiązanych z branżą, 
dostrzegających pozytywną alternatywę dla rolnictwa 
jaką może być hodowla zwierząt futerkowych.

Międzynarodowe 
Targi Tulipanów 

AKTUALNOŚCI



24 HODOWCA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

AKTUALNOŚCI

     

Warszawa 19.03.2014

dr Lech Bloch
Przewodniczący Zarządu Głównego
Łowczy Krajowy

Polski Związek Łowiecki

Nowy Świat 35, 00-29 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący

 W imieniu Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt 
Futerkowych proszę o spotkanie Pana z prezesami  naszego Zarządu.  Proszę o wskazanie 
dogodnego dla Pana terminu.  

Celem spotkania byłoby omówienie współpracy między naszym Związkiem i PZŁ 
w zakresie ograniczania populacji mięsożernych drapieżników ( w tym dzikiej norki 
amerykańskiej), będących zwierzętami łownymi, które są poważnym zagrożeniem 
dla drobnej zwierzyny łownej. Projekt założeń do takiej współpracy zamieszczam w 
załączniku.

Pragnę nadmienić, że jest wielu myśliwych wśród hodowców zwierząt futerkowych i 
oczywiście są członkami PZŁ . Od dwóch lat jesteśmy generalnym sponsorem �Hubertusa 
Spalskiego�. Możemy włączyć się w programy ochrony rysia, głuszca i cietrzewia. 
Mamy możliwości zagospodarowania surowych skór drapieżnych mięsożernych zwierząt 
futerkowych i ich przygotowania do sprzedaży w światowych domach aukcyjnych. 

Jak widać możliwości współpracy jest wiele i warto o tym porozmawiać.

Z poważaniem

Załączniki:

Program znacznego ograniczenia liczby dziko żyjącej norki amerykańskiej w 1. 
naturalnym środowisku. Współpraca w tej sprawie Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerkowych ( PZHiPZF) z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska, Głównym Inspektorem Ochrony 
Środowiska, parkami narodowymi, Polskim Związkiem Łowieckim oraz innymi 
zainteresowanymi podmiotami. (Projekt)
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Program znacznego ogranicz e
dziko żyjących norek ameryk a
w środowisku naturalnym

Program znacznego ogranicz e
dziko żyjących norek ameryk a
w środowisku naturalnym
Współpraca w tej sprawie Polskiego Związku Hodowców i Producentów 

Zwierząt Futerkowych(PZHiPZF) z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ministrem Środowiska, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, 

parkami narodowymi, Polskim Związkiem Łowieckim oraz innymi 

zainteresowanymi podmiotami

Od kilku lat hodowcy norek 
są oskarżani przez osoby 

działające w obszarze ochrony 
środowiska (również brygady 
obrońców zwierząt, które ma-
sowo wypuszczały zwierzęta 
futerkowe z ferm) i media o za-
śmiecanie naturalnych siedlisk 
zwierząt �norką amerykańską�,  
wskazując na fermowe norki 
amerykańskie rzekomo ucieka-
jące z ferm, które miałyby po-
wodować niekorzystne zmiany 
w środowisku przyrodniczym. 
Jak już wielokrotnie przedsta-
wialiśmy, fakt obecności dzikich 
norek amerykańskich w polskiej 
faunie jest związany z ich intro-
dukowaniem w latach 50. ubie-
głego wieku do środowiska natu-
ralnego na terenach zachodnich 
byłego Związku Radzieckiego. 
Przez kilkadziesiąt lat norki te 
migrowały na południowy za-
chód, zasiedlając kraje środko-

wej, zachodniej i południowej 
Europy. Dlatego dzikie norki 
amerykańskie od lat 70. wystę-
pują również na terenie Polski. 

Status prawny norki 
fermowej 

Według prawodawstwa pol-
skiego norkę fermową (norkę 
amerykańską) uznano za zwie-
rzę gospodarskie w ustawie o or-
ganizacji, hodowli i rozrodzie 
zwierząt z 1997 roku. Obecnie  
obowiązuje ustawa z 29 czerw-
ca 2007 roku (Dz. U. nr 133, poz. 
921), w której w rozdziale 1 art. 
2.1, pkt i fermowa norka amery-
kańska (Mustela vison) została 
wpisana na listę zwierząt go-
spodarskich. W art. 2.3 ustawa 
określa, że gospodarskie zwie-
rzęta futerkowe powinny być 
utrzymywane w celu produkcji 
surowca dla przemysłu futrzar-
skiego, mięsnego i włókienni-

Polscy hodowcy 

uważają, że dzika 

norka amerykańska 

żyjąca w środowisku 

naturalnym jest 

zwierzęciem inwazyjnym 

i poprą projekt aktu 

prawnego, który 

jednoznacznie to określi
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z enia liczby 
k ańskich 
z enia liczby 
k ańskich 

czego. W art. 2.16 podano deÞ ni-
cję stada zwierząt futerkowych  
�  jest to grupa zwierząt futer-
kowych tego samego gatunku 
utrzymywana wspólnie w celu 
otrzymania potomstwa.

Na podstawie powyższej usta-
wy prowadzone są przez Krajo-
we Centrum Hodowli Zwierząt 
księgi hodowlane i rejestr zwie-
rząt futerkowych � Wydział 
Hodowli Zwierząt Futerkowych 
i Pszczół.

Hodowla fermowych 
norek (amerykańskich) na 
świecie 

Na świecie pierwsze próby 
hodowli fermowych norek ame-
rykańskich prowadzono w ostat-
nich trzech dekadach XIX wieku. 
Źródłem gatunku hodowlanego 
były 4 podgatunki norki amery-
kańskiej: 1) norka amerykańska 
alaskijska (jakońska) 2) norka 
amerykańska wschodniokana-
dyjska 3) norka amerykańska 

środkowokandayjska 4) norka 
amerykańska kenajska. W pierw-
szych latach hodowli na fermach 
w USA i Kanadzie zmieszano te 
cztery podgatunki i w rezulta-
cie wielokrotnego krzyżowania 
powstał nowy gatunek norki fer-
mowej różniącej się fenotypowo 
od dzikich przodków. Nazwa-
no ją norką standardową. Ze 
względu na cenne futro gatunek 
ten sprowadzono do Europy. 
W 1924 roku w Kanadzie było 

Fot. T. Jakubowski
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30 ferm norek standardowych, 
a do 1939 roku fermy hodowlane 
powstały także na terenie USA 
i Skandynawii. Poważny rozwój 
hodowli nastąpił po II wojnie 
światowej. W Kanadzie, USA, 
dawnym ZSRR oraz w Skandy-
nawii w 1945 roku na fermach 
hodowano 1 mln 330 tys. norek 
standardowych, w 1955 roku  �  
5 mln 861 tys., a w 1966 roku  �  
23 mln 400 tys. norek.

Hodowla norek fermo-
wych w Polsce 

W Polsce hodowlę standar-
dowych norek fermowych roz-
poczęto w 1928 roku. Miała ona 
wymiary amatorskiej hodowli 
liczącej od kilkunastu do kilku-
dziesięciu osobników. Pierwszy 
liczący się import norek miał 
miejsce w 1952 roku. Do tego 
czasu nie było możliwości ja-
kiegokolwiek oddziaływania fer-
mowych norek hodowlanych na 
środowisko naturalne. W Polsce 
w 1965 roku  hodowano 275 tys. 
norek. W roku 2013 polscy ho-
dowcy przedstawili do sprzeda-
ży na rynku światowym około 10 
mln surowych skór fermowych 
norek  amerykańskich. 

Należy pamiętać, że dziko ży-
jące norki amerykańskie zostały 
celowo introdukowane do śro-
dowiska naturalnego, zajmując 
miejsce wymarłej w latach 20. 
ubiegłego wieku norki europej-
skiej. Zgodnie z obecną wiedzą 
należy przyjąć, że to nie hodow-
cy odpowiadają za powstanie 
dzikiej populacji norek amery-
kańskich w Europie, ale jej in-
trodukcja była prowadzona na 
szeroką skalę na zachodnich 
terenach byłego ZSRR. Szacun-
kowo przyjmuje się, że celowo 
wprowadzono tam do środowi-
ska naturalnego ponad 20 tys. 
tych zwierząt. 

Historia hodowli fermowych 
norek amerykańskich ma już 

139 lat, przy czym prace nad 
przystosowaniem tych zwierząt 
do warunków fermowych prowa-
dzone są intensywnie od 90 lat. 
Oceniając fenotyp zwierząt fer-
mowych i ich zachowanie oraz 
relacje z człowiekiem, można 
stwierdzić, że uległy one i wciąż 
ulegają procesom udomowienia 
(domestyÞ kacji). 

Norka fermowa a norka 
amerykańska dziko żyjąca
Hodowane przez rolników fer-
mowe norki amerykańskie (Mu-
stela vision � Neovision vision) 
fenotypowo całkowicie zmieni-
ły swój wygląd i behawioryzm  
�  stały się łagodne. Ze względu 

na cenne i piękne futro prowa-
dzono prace hodowlane, dzięki 
którym stworzono ponad 200 
barwnych odmian fermowej 
norki amerykańskiej, całko-
wicie różnych od dziko żyjącej 
norki amerykańskiej. Norki 
fermowe są większe od dzikich 
norek amerykańskich. Osobniki 
dzikie i udomowione (fermowe) 
różnią także takie cechy cechy, 
jak: długość i barwa okrywy 
włosowej, wielkość organów 
wewnętrznych, behawioryzm, 
budowa czaszki. Ponadto nor-
ki fermowe utraciły zdolność 
radzenia sobie w warunkach 
naturalnych (dzikich), rzadko 
przeżywają poza fermą kilka 
tygodni. Nieliczne badania na-

ukowe (analiza SNP) wskazują 
wyraźnie na odrębność gatun-
kową norki fermowej i dziko 
żyjącej norki amerykańskiej. 

Problematyka 
Od wielu lat toczy się spór 

między przyrodnikami a hodow-
cami norek fermowych. Przyrod-
nicy i organizacje �zielonych� 
uważają, że hodowcy poprzez 
niedopilnowanie ucieczek zwie-
rząt futerkowych przyczyniają 
się do zasiedlania przez norki 
fermowe środowiska natural-
nego. Ich zdaniem zwiększenie 
populacji tego ssaka wpływa 
na straty w gospodarce i w śro-
dowisku przyrodniczym po-

przez stworzenie zagrożenia dla 
gatunków rodzimych i zakłóce-
nie równowagi w biocenozie. 
Faktem jest, że w Polsce w natu-
ralnym środowisku od lat 70. wy-
stępuje dzika populacja norki 
amerykańskiej. Jej destrukcyjny 
wpływ przejawia się w niszcze-
niu kolonii rodzimych ptaków 
wodnych oraz ograniczenia po-
pulacji innych gatunków, takich 
jak introdukowany, obcy naszej 
rodzimej faunie rak amerykań-
ski czy piżmak.

Polscy hodowcy włożyli wie-
le pracy i środków, aby nasza ho-
dowla norek spełniała najwyższe 
standardy światowe dobrej prak-
tyki hodowlanej. W produkcji 
surowych skór norek zajmujemy 

Fermowa norka amerykańska jako zwierzą 

gospodarskie, udomowione nie może być 

identyÞ kowana z dziką norką amerykańską. Dlatego 

w planowanych regulacjach prawnych powinien być 

jednoznaczny zapis, który określi, że zwierzęciem 

inwazyjnym w naszym środowisku naturalnym jest 

dziko żyjąca norka amerykańska.
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drugie miejsce na świecie. Po-
nad 90% tych produktów polscy 
hodowcy sprzedają do krajów 
wszystkich kontynentów za po-
średnictwem czterech domów 
aukcyjnych � w Helsinkach, Ko-
penhadze, Toronto i Seatle. 

Hodowcy norek fermowych 
bardzo poważnie traktują pro-
blem dzikich norek amerykań-
skich i oskarżeń pod swoim ad-
resem. Robią wszystko, żeby ich 
norki nie były uciekinierami, 
nie mają w tym żadnego intere-
su, żeby je tracić, i stosują naj-
nowsze rozwiązania techniczne, 
żeby uszczelnić fermy poprzez 
odpowiednie ich ogrodzenie, 
a często elektroniczne monitoro-
wanie. Zdają sobie jednak spra-
wę, że dopóki dziko żyjące nor-
ki amerykańskie będą postrze-
gane jako zwierzęta inwazyjne, 
zagrażające innym przedstawi-
cielom fauny w środowisku na-
turalnym, dopóty oskarżenia 
wobec nich będą ponawiane. 

Dlatego hodowcy norek są ży-
wotnie zainteresowani znaczną 
redukcją liczby dzikich norek 
amerykańskich, przeznacza-
jąc na ten cel określone środ-
ki. Chcą, aby zdjęto z nich od-
powiedzialność za negatywne 
oddziaływanie na środowisko 
naturalne tych dziko żyjących 
zwierząt. 

Polscy hodowcy uważają, 
że dzika norka amerykańska 
żyjąca w środowisku natural-
nym jest zwierzęciem inwa-
zyjnym i poprą projekt aktu 
prawnego, który jednoznacz-
nie to określi.

Dzika norka amerykańska 
żyjąca w środowisku natural-
nym jest zwierzęciem łownym 
bez okresu ochronnego.

Fermowa norka amerykań-
ska jako zwierzą gospodarskie, 
udomowione nie może być iden-
tyÞ kowana z dziką norką ame-
rykańską. Dlatego w planowa-
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nych regulacjach prawnych po-
winien być jednoznaczny zapis, 
który określi, że zwierzęciem 
inwazyjnym w naszym środo-
wisku naturalnym jest dziko 
żyjąca norka amerykańska.

W związku z tym Polski 
Związek Hodowców i Produ-
centów Zwierząt Futerkowych 
(PZHiPZF) postanowił w imieniu 
hodowców fermowych norek:

podjąć rozmowy z Ministrem � 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mi-
nistrem Środowiska, Głów-
nym Inspektorem Ochrony 
Środowiska, parkami naro-
dowymi, Polskim Związkiem 
Łowieckim oraz innymi za-
interesowanymi podmiotami 
w sprawie współpracy w celu 
znacznego ograniczenia w na-
turalnym środowisku liczby 
dziko żyjących norek amery-
kańskich, a w perspektywie 
ich całkowitej eradykacji (li-
kwidacji);
przeznaczyć na ten cel (re-� 
dukcję liczby dziko żyjących 
norek amerykańskich) środki 
Þ nansowe  na:
-  zakup pułapek żywołow-

nych dla osób (podmiotów) 
zaangażowanych w reduk-
cję dzikiej norki amery-
kańskiej,

-  wypłacanie premii (za-
płaty) za schwytane żywe 
oraz pozyskane przez my-
śliwych w trakcie polowa-
nia dzikie norki amery-
kańskie,  

-  inne zadania uzgodnione 

z zainteresowanymi stro-
nami.
Do realizacji projektu Za-

rząd PZHiPZF upoważni od-
powiednie osoby.

Opracował: 
dr Tadeusz Jakubowski

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA 

z 11 marca 2005 roku w sprawie ustalenia listy gatunków zwie-
rząt łownych (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 433) na podstawie 
art. 5 ustawy z 13 października 1995 roku � Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2002 r., nr 42, poz. 372 z późn. zm.) zarządza, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następującą listę gatunków zwierząt łow-
nych: 

2) zwierzyna drobna: 
a) lis (Vulpes vulpes), 
b) jenot (Nyctereutes procyonoides), 
f) norka amerykańska (Mustela vison).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z 16 mar-

ca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzę-
ta łowne (Dz. U. z 2005 r., nr 48, poz. 459) na podstawie art. 
44 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. � Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2002 r., nr 42, poz. 372, z późn. zm.) zarządza, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta 
łowne:

10) norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze � przez 
cały rok. 

19 czerwca br. niemieccy terroryści z organizacji Soko � Tier-
shutz w towarzystwie dziennikarzy �Die Wielt� zdemolowali 
fermę zwierząt futerkowych w woj. Wielkopolskim.

Ekoterroryści spowodowali ogromne straty.

Wśród obecnych włamywaczy obecny był Marcus Muller, 
w środowisku niemieckim uważany za skrajnego radykała 
ekologicznego.

Apelujemy o zachowanie wzmożonej ostrożności na wła-
snych fermach oraz o przekazanie informacji o napadzie za-
granicznych ekoterrorystów na polskie gospodarstwa.

Więcej na http://wgospodarce.pl/informacje/14174-niemcy-
bezkarnie-niszcza-polski-biznes

Drodzy 
Hodowcy
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W dniach 25�27 kwietnia 
2014 r. odbyły się Mię-

dzynarodowe Targi Łowiectwa, 
Strzelectwa i Rekreacji Hubertus 
Expo w Warszawie.

Polski Związek Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerko-
wych był jednym z wystawców 
na tych Targach.

Podczas trwania tego wy-
darzenia odbyło się wiele cie-
kawych pokazów m.in. pokaz 
umiejętności psów myśliwskich, 
pokaz wabienia byków jelenia 
oraz pokaz sokolniczy. Były tak-
że emitowane Þ lmy o tematyce 
myśliwskiej. Każdy mógł znaleźć 
coś interesującego dla siebie. 

W ciągu trzech dni, wiele 
Þ rm związanych z tematyką 
łowiectwa i strzelectwa miało 
swoje stoiska, na których pre-
zentowano przedmioty zarów-
no ekspozycyjne jak i do sprze-
daży. Targi okazały się imprezą 
nie tylko dla pasjonatów ło-
wiectwa, ale również dla całych 
rodzin. Zwiedzające targi szkol-
ne grupy dzieci, wpływały bar-
dzo pozytywnie na obraz całego 
przedsięwzięcia. 

Obsługa Polskiego Związ-
ku Hodowców i Producentów 
Zwierząt Futerkowych wraz ze 
Skinpolexem Polska zadbała 
o to, aby każde dziecko otrzyma-

Międzynarodowe Targi 
Łowiectwa, Strzelectwa 
i Rekreacji Hubertus Expo 
w Warszawie
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ło drobny upominek, tym razem 
były to kolorowanki �Futrzaki�, 
które identycznie jak podczas 
Hubertusa Spalskiego cieszyły 
się ogromnym powodzeniem.

Związek rozpoczął ścisłą 
współpracę z Polskim Związ-
kiem Łowieckim oraz z dwo-
ma fundacjami (więcej na ten 
temat w projekcie współpracy 
zamieszczamy w b.n. HZF). My-
śliwym odwiedzającym Targi 
przedstawiliśmy ofertę zagospo-
darowania skór łownych dzikich 
zwierząt mięsożernych. Zapo-
znaliśmy ich z broszurą  przygo-
towaną w tej sprawie przez Pol-
ski Związek Hodowców i Produ-
centów Zwierząt Futerkowych.

Podczas całego wydarzenia 
obecnych było bardzo dużo 
osób, co stanowiło okazję do 

szerzenia prawdziwych infor-
macji na temat hodowli zwierząt 
futerkowych również poprzez 
rozdane periodyki naukowe.

Hubertus Expo był bardzo uda-
nym wydarzeniem, który stworzył 
możliwość rozmowy o hodowli 
zwierząt futerkowych. r
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Ostatnio w Polsce na uczel-
niach rolniczych obserwu-

je się bardzo niepokojące zjawi-
sko polegające na zmniejszaniu 
liczby godzin zajęć terenowych, 
najczęściej z powodów ekono-
micznych. Należy pamiętać, że 
zajęcia terenowe są integralną 
częścią procesu edukacji. Stu-
denci bardzo sobie cenią tego 
typu zajęcia, gdyż umożliwiają 
one zdobycie umiejętności za-
wodowych. Zajęcia praktyczne 
konfrontują także wybór kierun-
ku studiów z przyszłą pracą za-
wodową. Taką możliwość mają 
studenci Wydziału Hodowli 

i Biologii Zwierząt na Uniwer-
sytecie Technologiczno-Przy-
rodniczym im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy, któ-
rzy mogą uczestniczyć w prak-
tycznych zajęciach w SKINPO-
LEX-ie w Bydgoszczy. Dzięki już 
wieloletniej współpracy w �lo-
towni� przy ul. Przemysłowej 
8 w budynku nr 4 studenci kie-
runku zootechnika uczestniczą 
w zajęciach terenowych w ra-
mach przedmiotu �Chów i ho-
dowla zwierząt futerkowych�, 
który jest realizowany na trze-
cim roku pierwszego stopnia 
studiów stacjonarnych.

Zajęcia terenowe ze stud e
w SKINPOLEX Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Dr inż. Jacek Zawiślak
Zakład Hodowli Owiec, Kóz 
i Zwierząt Futerkowych

UTP w Bydgoszczy

BRANŻA



nr 2/2014 35

d entami 

Studenci z uwagą wysłuchu-
ją informacji przekazywanych 
zarówno przez prezesa SKINO-
PLEXS Sp. z o.o. pana inż. Ro-
mana Horoszczuka, jak i panią 
Jolantę Hryckiewicz, specjalistkę 
w zakresie lotowania skór lisów 
i norek. Zazwyczaj po wykładzie 
na temat sytuacji na światowym 
rynku sprzedaży skór zwierząt fu-
terkowych następuje część prak-
tyczna. Studenci mają możliwość 
zobaczenia i dotknięcia skór o bar-
dzo wysokiej jakości, a także pod 
okiem pani Jolanty  Hryckiewicz 
sami próbują zlotować przykłado-
we skóry do odpowiedniego roz-

miaru, typu barwnego, czystości 
barwy czy gatunku. Podczas zajęć 
zadają już bardzo specjalistyczne 
pytania, otrzymując na bieżąco 
odpowiedzi i wyjaśnienia.

Pasjonaci z koła naukowe-
go �EUTHERIA�, działającego 
przy Zakładzie Hodowli Owiec, 
Kóz i Zwierząt Futerkowych 
UTP w Bydgoszczy, mogą także 
uczestniczyć w  Krajowych Po-
kazach Skór Surowych organi-

zowanych corocznie w pierwszą 
sobotę lutego przez SKINPOLEX 
Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Studenci z Wydziału Ho-
dowli i Biologii Zwierząt UTP 
w Bydgoszczy bardzo sobie ce-
nią tę współpracę ze SKINO-
PLEX-em i tą drogą chcieliby 
bardzo serdecznie podzięko-
wać za życzliwość i fachowość, 
z jaką dzielą się z nimi pracow-
nicy tej Spółki. r

BRANŻA
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Stan prawny wynikający 
z rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1069/2009 dotyczącego produk-
tów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, i uchy-
lającego rozporządzenie (WE) nr 
1774/2002, kwaliÞ kuje odchody 
z ferm zwierząt gospodarskich, 
w tym zwierząt futerkowych, 
jako produkty uboczne. 

� Zwierzętami gospodarskimi 
są między innymi lisy po-
spolite, lisy polarne, jenoty, 
norki, tchórzofretki, nutrie, 
szynszyle i króliki.

� Z przedstawionych zapisów 
rozporządzenia wynika, że 
odchody lisów pospolitych, li-
sów polarnych, jenotów, norek, 
tchórzofretek, nutrii, szynszyli 
i królików są obornikiem i je-
żeli będą odpowiednio prze-
tworzone (kompostowane) są 
nawozem  organicznym, czy-
li materiałem pochodzenia 
zwierzęcego stosowanym do 
utrzymywania lub popra-
wienia odżywiania roślin.
Z rozporządzenia wynika 

również, że usuwanie (utyli-

zacja) wszystkich produktów 
ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego nie jest wykonalne, po-
nieważ wiązałoby się z wysoki-
mi kosztami i stwarzałoby zagro-
żenie dla środowiska
� W interesie wszystkich oby-

wateli jest bezpieczne i zrów-
noważone wykorzystywanie 
szeregu produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęce-
go w wielu zastosowaniach, 
pod warunkiem minimaliza-
cji zagrożenia dla zdrowia.

� Nie ma konieczności usuwa-
nia (utylizacji) obornika pod 
warunkiem zapewnienia od-
powiedniego jego  przetwo-
rzenia. 

� Obornik jest materiałem ka-
tegorii 2 i jego stosowanie 
jest możliwe po uprzednim  
przeprowadzeniu  procesu 
jego kompostowania.
W przypadku naszych kra-

jowych uregulowań prawnych 
ważne jest pismo Romana Ja-
worskiego  � zastępcy głów-
nego inspektora ochrony śro-
dowiska, skierowane do woje-
wódzkich inspektorów ochro-
ny środowiska (przedstawione 
poniżej)

Przygotowanie 
odchodów zwierząt 
futerkowych do wykorzystania 
jako nawozu

Tadeusz Jakubowski Tomasz Nalbert

Dr Tadeusz Jakubowski
Specjalista Chorób Zwierząt 

Futerkowych, Kierownik Zakładu 
Chorób Zakaźnych Katedry Chorób 
Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej SGGW 

w Warszawie

Lek. wet. Tomasz Naalbert
Zakład Chorób Zakaźnych Katedry 
Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
SGGW w Warszawie
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DZIENNIK URZEDOWY 
GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA 

 
Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r.
Poz.1

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
       OCHRONY ŚRODOWISKA 
                 Roman Jaworski 
     Warszawa, dnia 12 stycznia 2012
DIiO-073/15/2012/oł 
 

      Wojewódzcy Inspektorzy 
      Ochrony Środowiska 
      wszyscy 

 
Dot. kontroli ferm norek 
 W związku z kierowanymi pytaniami do Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa, 
jak należy kwaliÞ kować odchody zwierzęce powstające w fermach norek, po uzgodnie-
niach roboczych z Biurem Pasz, Farmacji i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Wetery-
naryjnym wyjaśniam, że należy stosować stan prawny wynikający z rozporządzenia PEiR 
nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego), tj. odchody z ferm norek kwaliÞ kować jako pro-
dukty uboczne. 
Z ustaleń z Głównym Inspektoratem Weterynaryjnym wynika, że ustawa o nawozach i na-
wożeniu jest w tej kwestii sprzeczna z rozporządzeniem PEiR nr 1069/2009 i obecnie jest 
przedmiotem nowelizacji w celu dostosowania do zapisów ww. rozporządzenia.

Ferma lisów 
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Kompostowanie
� W procesie tworzenia humusu z odpadów orga-

nicznych w czasie kompostowania dochodzi do 
dominacji wielu grup i gatunków mikroorgani-
zmów w wyniku zmian temperatury zachodzą-
cych w pryzmie kompostowej.

� Kompostowanie to suma procesów mikrobiolo-
gicznych zachodzących w warunkach tlenowych 
związanych z tworzeniem humusu jako końco-
wego produktu z odpadów organicznych (M. 
Alexander [1977]), co można zapisać następująco 
jako sumaryczną reakcję zachodzących procesów 
tlenowych w środowisku organicznym:

materia organiczna + O2 
+ mikroorganizmy tlenowe 

CO2 + NH4 + PO4 + biomasa mikroorgani-
zmów + energia cieplna = humus

Fazy w procesie kompostowania
Istnieją cztery fazy zmian temperatury, które są 

związane z sukcesją mikroorganizmów.
1. Faza mezoÞ lna � następuje szybki rozwój mi-

kroorganizmów, wykorzystujących w procesach 
metabolicznych łatwo degradowalną materię or-
ganiczną � głównie aminokwasy i cukry, przy któ-
rych  uwalniane jest  ciepło, podnosząc tempera-
turę w pryzmie aż do zaniku ich aktywności.

2. Faza termoÞ lna � temperatura może osiągać 
wartość 70�80oC. 

� Na skutek wysokiej temperatury następuje 
śmierć, inaktywacja lub pozostanie w sta-
diach spoczynkowych  mikroorganizmów 
mezoÞ lnych  nieprzetrwalnikujących.

� W tej fazie rozwijają się typowo termoÞ lne 
bakterie, grzyby i promieniowce, które de 
gradują materię organiczną. 

Ferma lisów  

Ferma norek

Fo
t. 

T.
 Ja

ku
bo

w
sk

i
Fo

t. 
T.

 Ja
ku

bo
w

sk
i



nr 2/2014 39

BRANŻA

Mikroorganizmy występujące w czasie kompostowania materii organicznej
Bakterie właściwe Promieniowce Grzyby

Bacillus circulans
Bacillus coagulans
Bacillus licheniformis
Bacillus sphaericus
B. stearothermophilus
B. subtilis
Bacillus sp.
Clostridium 
thermocellum
Clostridium sp. 
Micrococcus sp.
Pseudomonas 
ß uorescens
Pseudomonas sp. 
Pałeczki i ziarniaki  

Micropolyspora faeni
Nocardia brasilensis
Nocardia sp.
Pseudonocardia thermophila
Streptomyces rectus
Streptomyces thermofuscus
Streptomyces thermophilus
Streptomyces thermoviolaceus
Streptomyces violaceus-ruber
Streptomyces sp.
Thermoactinomyces vulgaris
Thermoactinomyces sacchari
Thermoactinomyces sp 
Thermobispora bispora 
Thermomonospora chromogena. 
Thermomonospora curvata
Thermomonospora viridis
Thermomonospora sp.

Absidia corymbifera 
Absidia ramosa
Absidia sp.
Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger 
Byssochlamys sp.
Chaetomium thermophile
Coonemeria crustacea
Coprinus lagopus
Coprinus cinereus
Coprinus sp.
Corynascus  thermophilus Dactylomyces 
crustaceous Dactylomyces thermophilus
Humicola insolens
Humicola stellata
Lenzites sp. 
Malbranchea pulchella 
Malbranchea sulfurea
Mortierella turÞ cola
Myceliophthora thermophila
Myriococcum albomyces Myriococcum 
thermophilum Papulaspora thermophila 
Rhizomucor miehei
Rhizomucor pussilis
Rhizomucor sp.
Scopulariopsis brevicaule 
Scytalidium thermophilum
Sporotrichum thermophile
Stilbella thermophila
Talaromyces dupontii
Talaromyces emersonii
Talaromyces thermophilus
Thermoascus aurantiacus 
Thermoidium sulfureum 
Thermomyces lanuginosus
Thermomyces stellatus
Thielavia terrestris 
Torula thermophila 

Źródło:  P.F. Strom [1985], uzupełnione przez M. Błaszczyk, M. Fit [2004].

3. Faza schładzania � temperatura spada do 40oC.
� Biorą w niej udział  mikroorganizmy termo-

tolerancyjne  i fakultatywne termoÞ le. 
� Zachodzi głównie degradacja celulozy i he-

micelulozy � w czasie kilkudziesięciu dni 
sucha masa kompostu staje się dwukrotnie 
niższa.

4. Faza � dominują w niej ponownie mikroorgani-
zmy mezoÞ lne, a termoÞ lne tracą swoją aktyw-
ność i dochodzi do stabilizacji, formułowania 
się  i dojrzewania kompostu.

Mikroorganizmy w procesie 
kompostowania

P.F. Strom [1985] podaje zestawienie mikroorgani-
zmów biorących udział w procesie kompostowania.

Proces kompostowania
W tym procesie przemiany materii organicznej 

w pryzmach kompostowych  mikroorganizmy pro-
dukują duże ilości dwutlenku węgla oraz znaczne 
ilości energii cieplnej, które uwalniane są do at-
mosfery. 
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Humus
Końcowym produktem kompostowania jest hu-

mus. 
� Jest on wolny od  patogenów, takich jak wiru-

sy, bakterie, grzyby i jaj pasożytów oraz  na-
sion chwastów. 

� Mikroorganizmy biorące udział w procesie 
kompostowania przyczyniają się do usuwa-
nia i mineralizacji materii organicznej i wy-
tworzenia pełnowartościowego nawozu natu-
ralnego.

� Odpowiednio przetworzony humus z odcho-
dów zwierząt jest z sanitarnego punktu widze-
nia bezpieczny i użyteczny gospodarczo jako 
nawóz organiczny stosowany do nawożenia 

gleby i odżywiania roślin � zalecana dawka 
20 ton na hektar.

Pryzma do kompostowania
Wykonanie pryzmy:

� wybrać ziemię na głębokość 15�20 cm � wgłę-
bienie,

� wgłębienie wyłożyć grubą, wytrzymałą folią 
ogrodniczą,

� zasłać 20-centymetrową warstwą słomy,
� odchody wymieszane z ciętą słomą układać 

w pryzmę o szerokości u podstawy 2 m i wyso-
kości 1 m, 

� pryzmie nadać kształt trapezu (ściętego ostro-
słupa),

� w przypadku suchego obornika trzeba zlać go 
wodą,

� przykryć 10-centymetrową warstwą słomy i ob-
sypać 10-centymetrową warstwą ziemi.  

 � Nawóz jest bezpieczny po 6 tygodniach wła-
ściwego, dobrze przeprowadzonego kompo-
stowania.

� Humus tworzy się po upływie 1 roku (czas 
kompostowania).

� Dopiero po tym okresie można go użyć do na-
wożenia pól. r

Ilość odchodów na fermie 
(według J. Kuźniewicz, A. Filistowicz)

kał/dobę mocz/dobę
1 szt. dorosły lis 0,25 kg 0,2�0,3 l
1 szt. młodzież lisa 0,15 kg 0,1�0,15 l
1 szt. dorosła norka 0,12 kg 0,04�0,06 l
1 szt. młodzież norki 0,07 kg 0,01 l

BRANŻA

Prawidłowo  wykonana pryzma kompostowa
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Pryzma kompostowa

Źle wykonana pryzma kompostowa

Efekt nawożenia odchodami norczymi. Po lewej stronie uprawa owsa nawożona odchodami norek, po prawej na-
wożona tylko  nawozami mineralnymi

BRANŻA
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Wszystko zaczęło się 
w Skandynawii 

Od ponad 50 lat na pierwszej 
linii międzynarodowych badań 
z zakresu hodowli zwierząt futer-
kowych działa Sekcja Zwierząt 
Futerkowych w ramach Skan-
dynawskiego Stowarzyszenia 
Naukowców Rolniczych (Nordi-
ske Jordbrugsforskeres Förening, 
NJF). Jej funkcjonowanie opiera 
się na regularnych, corocznych 
spotkaniach naukowych i osobi-
stych kontaktach będących ich 
naturalną konsekwencją. W po-
łowie lat 60. w Sekcji zostały 
podjęte pierwsze próby opraco-
wania systemu wyszukiwania 
informacji i literatury odnoszącej 
się do badań związanych z ho-
dowlą zwierząt futerkowych. 
Próbowano korzystać z już ist-
niejących systemów baz danych, 
ale żadna nie była wystarczają-
co przydatna. Z tego powodu, 
a także ze względu na ogromny 
wzrost znaczenia hodowli zwie-
rząt futerkowych i produkcji 
skór, a w konsekwencji zintensy-
Þ kowanie badań z tego zakresu, 
Sekcja Zwierząt Futerkowych 
NJF uznała za konieczne nawią-
zanie bezpośredniego kontaktu 
między naukowcami z branży 
futerkowej z całego świata i pod-
jęła inicjatywę zorganizowania 
międzynarodowego kongresu 
naukowego poświeconego za-
gadnieniom hodowli zwierząt 
futerkowych.

Efektem tej inicjatywy był 
pierwszy międzynarodowy Kon-
gres Naukowy Zwierząt Futer-
kowych zorganizowany w Hel-
sinkach w 1976 roku. Kongres 
okazał się wielkim sukcesem. 
Podczas obrad zaprezentowa-
no wiele osiągnięć naukowych 
i w ożywionej dyskusji mery-
torycznej wymieniano się do-
świadczeniami. Równie ważna 
okazała się prowadzona w cza-
sie kongresu wymiana opinii na 
temat przyjęcia formalnych ram 
międzynarodowej współpracy 
i kontynuacji prac powstałego 
ruchu. Pojawiła się także idea 
rozpoczęcia redagowania czaso-
pisma naukowego poświęcone-
go branży futerkowej, które pu-
blikowałoby materiały naukowe 
z tego zakresu nie tylko z krajów 
skandynawskich, ale ze wszyst-
kich ośrodków badawczych na 
świecie. 

Najważniejszym efektem 
podsumowującym I Kongres 
było powzięte postanowienie, 
aby takie międzynarodowe spo-
tkania naukowe organizować co 
4 lata. Miały być one przygoto-
wywane przez  zawiązujące się 
w tym celu komitety organiza-
cyjne w poszczególnych krajach. 
Drugim wnioskiem uczestników 
kongresu było zwrócenie się do 
Sekcji Zwierząt Futerkowych 
NJF z prośbą o podjęcie działań 
w celu założenia międzynarodo-
wego czasopisma naukowego, 

IFASA i �Scientifur� 
� historia powstania i teraźniejszość

prof. dr hab. Marian Brzozowski
Zakład Hodowli Zwierząt 

Futerkowych i  Drobnego Inwentarza
Katedra Szczegółowej Hodowli 

Zwierząt
Kierownik Zakładu

Od początku 

istnienia IFASA Polska 

aktywnie włączyła się 

w funkcjonowanie 

tej organizacji. Nasi 

naukowcy uczestniczyli 

w kongresach 

właściwie od samego 

początku

Marian Brzozowski
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w którym byłyby drukowane 
artykuły naukowe oraz pre-
zentowane informacje o bada-
niach naukowych publikowa-
nych w innych czasopismach, 
a dotyczące branży futerkowej. 
Obydwie ówczesne idee zostały 
z czasem zrealizowane. 

Początkowo kongresy organi-
zowane były przez ad hoc two-
rzone komitety składające się 
naukowców danego kraju, przy 
wsparciu krajowych organizacji 
i stowarzyszeń branży futrzar-
skiej. Tak było z kolejnymi trze-
ma kongresami: w Kopenhadze 
w roku 1980, w Wersalu w roku 
1984 i w Toronto w roku 1988. 

IV Międzynarodowy Kongres 
Hodowli Zwierząt Futerkowych 
w Toronto okazał się przełomo-
wy, gdyż jego uczestnicy utwo-
rzyli międzynarodową organiza-
cję grupującą naukowców zaj-
mujących się hodowlą zwierząt 
futerkowych � IFASA (Interna-

tional Fur Animal ScientiÞ c As-
sociation). Celem jej powołania 
było sformalizowanie między-
narodowych działań w zakresie 
promowania i upowszechniania 
badań naukowych obejmują-
cych wszelkie aspekty hodowli 
i produkcji zwierząt futerko-
wych. Stworzono struktury i fo-
rum współdziałania naukowców 
ze wszystkich krajów, zaangażo-
wanych w badania zachowania 
i dobrostanu, żywienia, zapo-
biegania chorobom, Þ zjologii 
i genetyki zwierząt futerkowych. 
Opracowano i przyjęto konsty-
tucję, nowelizowaną w miarę 
konieczności podczas kolejnych 
kongresów. Konstytucja przewi-
duje coroczne spotkania Zarzą-
du (Rady Dyrektorów) i posie-
dzenia Rady IFASA, składającej 
się z członków Zarządu oraz 
przedstawicieli kraju, w którym 
ma się odbyć nadchodzący kon-
gres. Źródłem Þ nansowania IFA-

SA są składki członkowskie oraz 
bezpośrednie dotacje Þ rm i or-
ganizacji związanych z branżą 
futerkową, a roczny budżet jest 
zatwierdzany przez Radę Dyrek-
torów i kontrolowany przez nie-
zależne biuro audytorskie. 

Już przy wsparciu i pod pa-
tronatem IFASA odbyły się ko-
lejne kongresy: w Oslo w 1992 
roku (V Kongres), w Warszawie 
w 1996 roku (VI Kongres), w Ka-
storii w Grecji w 2000 roku (VII 
Kongres), w Den Bosch w Ho-
landii w 2004 roku (VIII Kon-
gres), w Halifax w 2008 roku 
(IX Kongres) i w Kopenhadze 
w 2012 roku (X Kongres). Nad-
chodzący XI Kongres odbędzie 
się w roku 2016 w Helsinkach. 
Członkostwo w   IFASA i uczest-
nictwo w kongresach ma cha-
rakter międzynarodowy. Aktyw-
nymi uczestnikami kongresów 
są naukowcy, hodowcy zwierząt 
futerkowych, przedstawiciele 
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krajowych i międzynarodowych 
stowarzyszeń hodowców, a także 
domów aukcyjnych i przemysłu 
futrzarskiego. Struktura IFASA 
zapewnia komunikację i współ-
pracę między naukowcami o po-
dobnych zainteresowaniach. 
Pozwala to na konsolidację ich 
działań. IFASA umożliwia także 
przygotowanie i przekaz specja-
listycznej wiedzy dla instytucji 
zajmujących się zwierzętami 
futerkowymi, dla rządów i orga-
nizacji pozarządowych pracują-
cych nad przepisami i regulacja-
mi prawnymi, jak i dla stowarzy-
szeń zaangażowanych w tworze-
nie wizerunku hodowli.

Drugim ważnym działem 
w rozwoju i funkcjonowaniu 
IFASA było powołanie i wyda-
wanie czasopisma naukowego 
�Scientifur� poświęconego za-
gadnieniom hodowli zwierząt 
futerkowych. Czasopismo zało-
żył i redagował od początku po-
wstania w 1976 roku dr Gunnar 
Jorgensen. Początkowo było ono 
wydawane przez NJF, a od 1990 
roku stało się oÞ cjalną publikacją 
IFASA. �Scientifur� jest przydat-
ną platformą wymiany wiedzy 
i informacji z zakresu badań nad 
zwierzętami futerkowymi i do-
radztwa hodowlanego. Od pra-
wie 40 lat czasopismo zamieściło 
ponad 10 tys. publikacji w posta-
ci oryginalnych prac naukowych, 
streszczeń rezultatów osiągnięć 
naukowych oraz wyników badań 
opublikowanych w innych cza-
sopismach. �Scientifur� wydał 
także dwie cenne pozycje książ-
kowe: podręcznik hodowli norek 
(Mink production, 1985) oraz pu-
blikację poświęconą genetyce od-
mian barwnych zwierząt futerko-
wych (Beautiful fur animals and 
their colour genetics, 1988). 

Od początku istnienia IFASA 
Polska aktywnie włączyła się 
w funkcjonowanie tej organiza-
cji. Nasi naukowcy uczestniczy-

li w kongresach właściwie od 
samego początku: w  II Kongre-
sie w Kopenhadze w 1980 roku 
brał udział m.in. prof. B. Bara-
basz, w III Kongresie w Wersa-
lu w 1984 roku � m.in. prof. A. 
Frindt, a w III Kongresie w To-
ronto w 1988 roku � prof. St. Ja-
rosz. Aktywność i wiedza prof. 
Jarosza została doceniona przez 
uczestników kongresu przy po-
woływaniu i tworzeniu struktur 
IFASA: prof. Jarosz został człon-
kiem powołanej podczas obrad 
Rady Dyrektorów (Zarządu) 
IFASA. Jednym z celów, jaki po-
stawił sobie wtedy Pan Profesor, 
było dążenie do zorganizowania 
kongresu w Polsce. Cel ten udało 
się osiągnąć � VI Kongres IFASA 
odbył się w Warszawie w roku 
1996. W trakcie obrad Rady IFA-
SA w Warszawie prof.  Jarosz 
w związku z przejściem na eme-
ryturę zrezygnował z zasiadania 
w Zarządzie IFASA i zarekomen-
dował na swoje miejsce prof. 
M. Brzozowskiego, który pełni 

funkcję członka Zarządu IFASA 
do dziś. 

Dzięki obecności przedstawi-
ciela naszego kraju w Zarządzie 
IFASA uzyskujemy bieżące in-
formacje o sprawach bezpośred-
nio odnoszących się do badań 
z zakresu hodowli zwierząt fu-
terkowych, jakie są prowadzone 
we wszystkich krajach, z któ-
rych wywodzą się naukowcy zaj-
mujący się tym zagadnieniem. 
Mamy także dostęp do wiado-
mości na temat wydarzeń z za-
kresu polityki poszczególnych 
krajów i organizacji międzyna-
rodowych, m.in.  dotyczących 
planowanych lub wprowadza-
nych regulacji prawnych odno-
szących się do hodowli zwierząt 
futerkowych. 

Znaczenie roli, jaką dla środo-
wiska naukowego i całej branży 
futerkowej w Polsce i na świecie 
odgrywa istnienie IFASA, jest 
doceniane także przez PZHiPZF, 
który rokrocznie doÞ nansowuje 
jej działanie. r
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Żywienie powszechnie uwa-
ża się za najważniejszy 

czynnik środowiskowy, poprzez 
który hodowcy mogą kształto-
wać wzrost zwierząt oraz jakość 
ich skór. Należy jednak przy-
pomnieć, że nawet najbardziej 
optymalne żywienie nie da zado-
walających efektów, jeśli nie tra-
Þ  na podatny grunt genetyczny 
czy na zwierzęta o korzystnych 
cechach futrzarskich.

Generalnie, żywienie powin-
no być zgodne z zapotrzebowa-
niem pokarmowym zwierząt. 
Ponadto, w przypadku zwierząt 
mięsożernych bardzo istotny jest 
dobry stan sanitarny komponen-
tów dawki � użytych materiałów 
paszowych oraz gotowej mie-
szanki paszowej. Niespełnienie 
tego warunku może powodować 
zatrucia i stany podkliniczne ni-
weczące skutki zbilansowanego 
żywienia. Efekty żywienia zale-
żą także od samej jego techniki, 
czyli ilości podawanej paszy 
i krotności karmienia. 

Poniższy artykuł ma na celu 
przypomnienie podstawowych 
informacji z zakresu żywienia 
młodych lisów i norek w okresie 
po odsadzeniu od matek do cza-
su kształtowania zimowej okry-
wy włosowej. 

Odsadzenie szczeniąt od sa-
mic to niezwykle krytyczny mo-
ment. Powoduje stres wynika-
jący z odłączenia od matek i ze 
zmiany warunków środowisko-
wych. Właściwie żywione i trak-

towane szczenięta najczęściej 
szybko jednak odzyskują dobrą 
kondycję i apetyt. 

Autorzy literatury fachowej 
wyodrębniają dwa okresy ho-
dowlano-żywieniowe po odsa-
dzeniu od samic: okres wzrostu, 
który, jak się powszechnie po-
daje, trwa do końca września, 
oraz okres kształtowania okry-
wy włosowej (tym zagadnie-
niem zajmiemy się w kolejnym 
opracowaniu). Okres wzrostu 
dzieli się na początkowy okres 
szybkiego wzrostu i następują-
cy po nim � powolnego wzrostu. 
W okresie szybkiego wzrostu 
zwierzęta wykazują najwyższe 
przyrosty dobowe i pod jego 
koniec mają już prawie �ramy� 
dorosłych zwierząt. Intensywny 
wzrost powoduje, że zaniedba-
nia poczynione w okresie bez-
pośrednio po odsadzeniu trudno 
potem odrobić. 

Tak więc żywienie, zwłaszcza 
w początkowym okresie po odsa-
dzeniu, ma kluczowe znaczenie 
dla wielkości zwierząt, a w kon-
sekwencji dla rozmiaru handlo-
wego skór. W wielu eksperymen-
tach naukowych wykazano, że 
zwierzęta w tym okresie rosną 
bardzo intensywnie. Uwidacz-
nia to załączony wykres, któ-
ry przedstawia tempo wzrostu 
samców i samic norek. Widać 
wyraźnie, że już pierwszego lip-
ca (1.07) samice osiągają około 
40% swojej końcowej masy ciała, 
a samce nawet 52%. Największe 
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Katedra Hodowli Zwierząt 

Futerkowych i Łowiectwa, Wydział 
Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet 
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przyrosty u tego gatunku notuje 
się w czerwcu. Następnie inten-
sywność wzrostu spada. A za-
tem czerwiec możemy uznać za 
najbardziej newralgiczny okres 
dla dalszego rozwoju zwierząt. 

Zalecenia żywieniowe okre-
ślają ogólne zapotrzebowanie 
zwierząt na energię i składniki 
pokarmowe w dawkach pokar-
mowych. Miernikiem wartości 
pokarmowej dla zwierząt fu-
terkowych mięsożernych jest 
procentowy udział energii me-
tabolicznej z białka, tłuszczu 
i węglowodanów w odniesieniu 
do całkowitej wartości energe-
tycznej dawki (EM). Ważne jest 
także dobowe zapotrzebowanie 
zwierząt na energię. Zapotrze-
bowanie pokarmowe zwierząt 
futerkowych jest wyraźnie zróż-
nicowane w zależności od stanu 
Þ zjologicznego � fazy rozrodu 

oraz zaawansowania wymiany 
okrywy włosowej. Wielkość za-
potrzebowania na składniki po-
karmowe i energię zależy rów-
nież od wielu innych czynników. 
Zaliczyć tu możemy wielkość 
zwierzęcia i jego masę. Istotną 
rolę odgrywa także temperatura 
otoczenia zewnętrznego. Rów-
nież wiek decyduje o wielkości 
potrzeb pokarmowych � młode 
osobniki ze względu na szybszą 
przemianę materii i większą ru-
chliwość wymagają większych 
ilości składników pokarmowych 
w przeliczeniu na jednostkę 
masy ciała. Nie bez znaczenia 
jest płeć zwierzęcia � samce, jako 
osobniki większe, mają wyższe 
zapotrzebowanie pokarmowe. 

W tabeli 1 przedstawiono 
orientacyjne zapotrzebowanie 
pokarmowe lisów i norek w okre-
sie wzrostu, opracowane na pod-

stawie �Zaleceń Żywieniowych 
i Wartości Pokarmowych Pasz�, 
które zostały przygotowane przez 
krajowych naukowców zajmują-
cych się zwierzętami futerkowy-
mi. Informacje te pokrywają się 
w znacznym stopniu z zalece-
niami zagranicznymi. Tabela 2 
zawiera natomiast orientacyjne 
zapotrzebowanie energetyczne 
szczeniąt w różnym wieku. 

W wielu opracowaniach na-
ukowych zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych od wielu 
lat zauważalna jest tendencja 
zmierzająca do obniżania po-
ziomu energii metabolicznej 
z węglowodanów w dawkach 
pokarmowych, kosztem energii 
z tłuszczu. Zasady takiego ży-
wienia jako pierwsi opracowali 
naukowcy skandynawscy. 

Ahlstrom i Skrede już 1995 
roku uważali, że poziom energii 
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Tabela 1 
Zapotrzebowanie lisów i norek na składniki pokarmowe w okresie wzrostu

Gatunek
Procentowy udział EM z:

białka tłuszczu węglowodanów
Lis pospolity 35�40 45�55 14�20
Lis polarny 30�35 50�60 12�20
Norka hodowlana 33�40 45�55 12�20

Źródło: Zalecenia żywieniowe� [2011]

Tabela 2 
Orientacyjne dobowe zapotrzebowanie lisów i norek na energię metaboliczną w kJ

Wiek (dni) Lis pospolity Lis polarny Norka samiec Norka samica
51�60 1 800 2 300 960 740
61�90 2 620 3 555 1 240 920

91�120 3 475 4 890 1 360 1 010
121�150 3 310 6 060 1 530 1 050
151�180 2 930 6 900 1 610 1 100
181�210 2 720 5 435 1 650 1 200

Źródło: Zalecenia żywieniowe� [2011].

z węglowodanów w okresie od 
połowy lipca do końca września 
powinien wynosić 12�20%, a od 
października do uboju 15�20%, 
przy wzroście poziomu energii 
z tłuszczu do 48�50%. Trend 
ten jest oczywiście uzasadnio-
ny ekonomicznie. Tłuszcze, 
w szczególności zwierzęce, są 
zdecydowanie tańszym źródłem 
energii niż śruty roślinne, dlate-
go też udział energii z tłuszczu 
w niektórych dawkach zbliża 
się obecnie do 60%. Podawanie 
tak wysokiego dodatku tłuszczu 
sprawdza się jednak tylko na 
fermach, które skarmiają świe-
że, niezjełczałe tłuszcze i białko 
o wysokiej wartości biologicznej. 
Niestety, podawanie pasz o wy-
sokiej kaloryczności pochodzącej 
z niestabilizowanych tłuszczy 
i pasz białkowych o niskiej jako-
ści na pewno nie doprowadzi do 
poprawy wskaźników produk-
cyjnych. Często jedynym skut-
kiem będą podkliniczne stany 
chorobowe i obniżone pobiera-
nie wysokoenergetycznej paszy. 
W przypadku wątpliwości co do Zamrażanie pokarmu 
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jakości tłuszczu lepiej podnosić 
wartość energetyczną dawki po-
przez dodatek węglowodanów. 
W razie zauważalnego obniżenia 
spożycia paszy należy okresowo 
obniżyć jej energetyczność.

Poziom energii, jak już wspo-
mniano, bezpośrednio jest zwią-
zany z tłuszczem pochodzenia 
zwierzęcego. Przelicznik wartości 
energetycznej 1 g tłuszczu wyno-
si 9,3 kcal (39,8 kJ). Wartościo-
wym ze względu na zawartość 
kwasów tłuszczowych nienasy-
conych, takich jak linolowy czy 
linolenowy, jest tłuszcz drobio-
wy � zwłaszcza okołonarządowy, 
znajdujący się w odpadach mięk-
kich; podlega on jednak szybko 
jełczeniu. Z tego względu nie-
zbędne jest stosowanie antyok-
sydantów, zalecanych także przy 
przechowywaniu innych pasz 
zawierających znaczne ilości 
tłuszczu. Na rynku znajduje się 
wiele preparatów, którymi moż-
na zabezpieczać pasze. Podczas 
tego procesu należy zawsze brać 
poprawkę na zawartość tłuszczu 
w materiale paszowym, rzadko 
bowiem zabezpieczamy antyok-
sydantem �czysty tłuszcz�.

Podstawą żywienia norek i li-
sów w krajowych warunkach są 
różnorodne uboczne produkty 
drobiowe. Komponenty te, jako 
najbardziej dostępne, stanowią 
często ponad połowę materia-
łów paszowych w dawkach 
pokarmowych. Należy jednak 
pamiętać, że ich wartość biolo-
giczna jest niska ze względu na 
niewielki udział aminokwasów 
siarkowych. Zawierają najczę-
ściej około 2 g metioniny w prze-
liczeniu na 100 g białka oraz 
niewielkie ilości cystyny. Jedyną 
paszą pochodzenia drobiowego, 
bogatą w aminokwasy siarkowe, 
jest mączka z krwi, lecz jej przy-
swajalność jest ograniczona. 

Badania dawek pokarmowych 
z terenu północno-wschodniej 

Polski wykazały, że w większości 
z nich w okresie odchowu mło-
dzieży poziom metioniny był 
znacznie niższy od zapotrzebo-
wania zwierząt. Dawki te skon-
struowane były głównie z różno-
rodnych odpadów drobiowych, 
przy minimalnej ilości ryb. Po-
zornie dobrze zbilansowane pod 
względem białka, tłuszczu i wę-
glowodanów, były jednak deÞ cy-
towe pod względem metioniny 
i innych aminokwasów siarko-
wych. Wyniki te dowodzą, że ko-
nieczne jest dodawanie premik-
sów uzupełniających niedobory 
aminokwasowe. 

Zdecydowanie wartościow-
szą grupą pasz są uboczne 
produkty z przetwórstwa ryb. 
Do najbardziej wartościowych 
należą: dorsz, sandacz, łosoś, 
makrela i śledź. Kwasy tłusz-
czowe zawarte w tłuszczu ryb 
wpływają również korzystnie 
na jakość okrywy włosowej. Po-
dawanie większych ilości ryb 
przez dłuższy okres rodzi jed-
nak niebezpieczeństwo wyni-

kające z obecności w ich mię-
śniach i wnętrznościach enzy-
mu tiaminazy, który powoduje 
inaktywację witaminy B1 (tia-
miny). Niedobory tej witaminy 
wywołują chorobę Chasteka ob-
jawiającą się porażeniami i za-
burzeniami ruchowymi, a także 
stany podkliniczne wpływające 
na produkcyjność zwierząt. Tia-
minazę w znacznych ilościach 
zawiera większość ryb słodko-
wodnych, co praktycznie eli-
minuje je z żywienia w stanie 
surowym. Obróbka termiczna 
inaktywuje tiaminę, lecz jest 
to zabieg nieuzasadniony eko-
nomicznie. Musimy pamiętać, 
że również ryby morskie nie są 
wolne od tiaminazy. Zawierają 
ją między innymi: gromadnik, 
szprot, śledź, makrela, mintaj, 
karmazyn i łosoś. Obserwacje 
wskazują, że poszczególne ga-
tunki zwierząt futerkowych 
w różny sposób reagują na 
obecność tiaminazy w paszy. 
Norki wydają się odporniejsze 
na niedobory, najbardziej nato-
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miast gwałtowne reakcje obser-
wuje się u lisów pospolitych. 
Tak więc podawane premiksy 
witaminowo-mineralne powin-

ny zawierać odpowiednią ilość 
witamin z grupy �B�. Zalecane 
jest także okresowe podawanie 
samej witaminy B.

Ryby zawierają także TRIOX 
(trójmetyloaminę) � substancję, 
która wiąże żelazo w związki 
nieprzyswajalne dla zwierząt. 

Niekorzystnymi efektami dzia-
łań trójmetyloaminy mogą być 
anemia i odbarwienia okrywy 
włosowej. Podobnie jak w przy-
padku tiaminazy najszybciej 
negatywne efekty ujawniają się 
u lisów pospolitych. Najczę-
ściej wymienia się następujące 
gatunki ryb zawierające TRIOX: 
czarniak (gatunek z rodziny dor-
szowatych), makrela, ostrobok, 
mintaj, neotenia i błękitek. Naj-
nowsze badania wskazują, że 
nie tylko ryby zawierają TRIOX; 
jest on obecny w wielu białkach, 
które uległy rozkładowi. Zatem 
�zepsuta� karma jest niebez-
pieczna nie tylko z punktu wi-
dzenia sanitarnego.

Wartościowe są także niektó-
re podroby zwierzęce, zazwyczaj 
jednak mają one niewielki udział 
w dawkach pokarmowych. 

W żywieniu zwierząt futerko-
wych mięsożernych najczęściej 
nie zwraca się należytej uwagi 
na węglowodany. Powszechną 
praktyką, w szczególności na 

dużych fermach norek, stało się 
zagęszczanie mieszanek karmo-
wych surowymi śrutami zbo-
żowymi. Podawanie w stanie 
surowym śrut lub mąki paszo-
wej wynika także z niechęci do 
energochłonnego i uciążliwego 
procesu ich uzdatniania. Z li-

teratury naukowej wiadomo, że 
węglowodany ze śrut surowych 
są o 5�10% gorzej wykorzysty-
wane niż ze śrut poddawanych 
obróbce termicznej. W innych 
natomiast badaniach wykazano, 
że także �surowe� węglowodany, 
pod warunkiem że są odpowied-
nio rozdrobnione (np. mąka pa-
szowa), mogą być wartościową 
paszą dla zwierząt futerkowych 
mięsożernych. Trzeba się jednak 
liczyć z niższą jej przyswajalno-
ścią. 

Nie należy zapominać, że 
premiksy witaminowo-mineral-
ne powinny być podawane nie 
tylko w okresie przygotowania 
do rozrodu i samego rozrodu, ale 
i po odsadzeniu. Szczególną rolę 
należy przypisać wspomnianej 
już witaminie B1, witaminom 
E i C mającym znaczenie anty-
oksydacyjne oraz witaminie H 
(biotynie). Ostania z wymienio-
nych ma pozytywny wpływ na 
procesy zachodzące w skórze 
i wzrost włosów. Musimy pa-

miętać, że kształtowanie okry-
wy włosowej i przygotowanie 
wzrostu włosów przebiega zde-
cydowanie wcześniej niż to się 
powszechnie wydaje. 

Dobre premiksy witamino-
wo-mineralne powinny także 
uzupełniać mieszanki paszowe 
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w mikro- i makroelementy. Istot-
ny jest niewątpliwie odpowiedni 
dodatek żelaza, który zapobiega 
anemii i odbarwieniom okrywy 
włosowej. Uważa się, że forma 
biopleksu żelaza w formie orga-
nicznej ma najwyższy poziom 
przyswajalności. 

Generalnie, dawki pokarmo-
we podawane w omawianym 
okresie powinny, zwłaszcza po-
czątkowo, być zbliżone do stoso-
wanych w czasie odchowu przy 
matkach. Z uwagi na intensywny 
wzrost konieczne jest żywienie 
paszą o dużej koncentracji ener-
gii, którą można uzyskać przez 
podawanie, jak już wspomniano, 
odpowiedniej ilości tłuszczu. 
Dopuszczalne jest również nie-
znaczne stopniowe zwiększanie, 
przede wszystkim w przypadku 
lisów polarnych, udziału energii 
z węglowodanów. W tym okresie 
w żywieniu można już korzystać 

z prawie wszystkich materiałów 
paszowych w ilościach pozwala-
jących na zbilansowanie składu 
dawki.

Młode, rosnące zwierzęta na-
leży żywić do woli, aby uzyskać 
maksymalne wyniki produkcyj-
ne. Żywienie do woli polega na 
podawaniu paszy o ściśle zbilan-
sowanym składzie w takiej ilo-
ści, aby po zjedzeniu dowolnej 
ilości karmy pozostawały niezje-
dzone resztki w ilości około 5% 
masy paszy podanej.

W przypadku młodych norek 
zalecane jest wielokrotne karmie-
nie, gdyż są to zwierzęta ciekaw-
skie i każdorazowy ruch na fer-
mie powoduje zainteresowanie 
podawaną karmą. Także pojem-
ność ich żołądka jest niewielka, 
a czas pasażu treści pokarmowej 
krótki. W naturze zwierzęta te 
żywią się niewielkimi zdobywa-
nymi wielokrotnie oÞ arami. Lisy 

po odsadzeniu należy karmić 
dwukrotnie, dopiero w drugiej 
połowie października możemy 
zacząć karmić je jednorazowo 
w ciągu dnia. W ostatnich latach 
rozpoczęto dyskusję nad celowo-
ścią żywienia do woli. Niektórzy 
autorzy twierdzą, że zwierzęta 
młode (dotyczy to przede wszyst-
kim lisów polarnych) mogą być 
żywione dawkami utrzymywa-
nymi na poziomie nieco poniżej 
zapotrzebowania, bez szkody 
dla wyników produkcyjnych. 
Taki system żywienia powinien 
być zalecany, zdaniem autorów, 
w szczególności dla grupy zwie-
rząt przeznaczonych do remontu 
stada. 

Stan sanitarny podawanych 
mieszanek karmowych ma 
ogromne znaczenie dla zdrowia, 
a w konsekwencji i produkcyj-
ności zwierząt. Infekcje i za-
trucia mogą mieć swoje źródło 
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PIŚMIENNICTWO

w komponentach mieszanek 
paszowych i czasami trudno ich 
uniknąć mimo usilnych starań. 
Praktycznym sposobem zabez-
pieczenia mieszanek karmo-
wych przed drobnoustrojami jest 
ich konserwowanie chemiczne. 
Współcześnie niełatwo wyobra-
zić sobie sporządzanie miesza-
nek karmowych, w których nie 
byłoby konserwantów chemicz-
nych. Stabilizują one materiały 

paszowe lub gotowe mieszanki 
poprzez obniżanie pH i nisz-
czenie mikroorganizmów. Naj-
częściej do konserwacji stosuje 
się różnorodne kwasy organicz-
ne i nieorganiczne, benzoesan 
sodu, pirosiarczyn sodu lub ich 
mieszaniny. Ważne jest, by za-
chować właściwe pH miesza-
nek paszowych. Uznaje się, że 
w przypadku lisów pH mieszan-
ki można obniżyć nawet nieco 

poniżej 5,0, a w przypadku no-
rek obniżenie pH poniżej 5,0 po-
woduje najczęściej zmniejszenie 
ilości pobieranej paszy. 

Mam nadzieję, że przedsta-
wione powyżej opracowanie 
przypomni Państwu podsta-
wowe zasady żywienia, będzie 
przydatne w praktyce fermowej 
oraz posłuży do osiągania lep-
szych wyników produkcyjnych, 
czego serdecznie życzę.  r
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CZYNNIK WYWOŁUJĄCY
Czynnikiem przyczynowym 

zakaźnej encefalopatii norek jest 
forma infekcyjna prionu okre-
ślana jako scrapie PrP (białko 
PrPSC). Obecnie przeważa po-
gląd, że priony infekcyjne są 
specyÞ cznie zmodyÞ kowanymi 
białkami, a ściślej � glikopro-
teinami (amyloidami). Według 
hipotezy Prusinera, głównym 
i jedynym składnikiem czynni-
ka infekcyjnego jest tzw. białko 
prionowe PrPC (prion protein) 
niezawierające kwasu nukle-
inowego, występujące na po-
wierzchni neuronów. Koncepcja 
białkowych prionów, pomimo że 
została potwierdzona ekspery-
mentalnie, dotychczas nie uzy-
skała akceptacji ogółu badaczy. 
Dlatego też trwają ciągłe poszu-
kiwania w materiale zakaźnym 
towarzyszących białku kwasów 
nukleinowych.

W zakażonych tkankach wy-
stępuje patogenna izoforma tego 
białka prionowego PrPSC. Znacz-
na część białka PrPSC występuje 
w postaci nierozpuszczalnych 

włókienek SAF (scrapie associa-
ted Þ brilis). Charakterystyczną 
cechą tego białka jest oporność 
na hydrolizę przez enzymy pro-
teolityczne oraz to, że wpływa 
ono na zmiany konformacyjne 
normalnych cząsteczek biał-
ka prionowego. Pod wpływem 
działania silnych detergentów 
włókienka SAF ulegają dysocja-
cji do polipeptydów o masie czą-
steczkowej 33-35 kd, łatwo ule-
gających proteolizie. Wykazano, 
że monomery białkowe PrPSC nie 
są połączone wiązaniami kowa-
lencyjnymi. Przypuszcza się, że 
zdolność do polimeryzacji białka 
PrPSC  jest wynikiem określonych 
modyÞ kacji postranslacyjnych 
tego białka, a przede wszystkim 
odmiennej niż u komórkowego 
PrPC struktury II- i III-rzędowej 
oraz zmiany konformacyjnej 
białka PrPSC. Uważa się, że kon-
formacja β, jaką przybiera PrPSC, 
ułatwia jego polimeryzację i wy-
trącanie w postaci nierozpusz-
czalnych Þ bryli SAF. Polimery-
zacja występuje spontanicznie, 
a zapoczątkowuje ją pojedyncza 

Prof. dr hab. Krzysztof KOSTRO
Katedra Epizootiologii 

i Klinika Chorób Zakaźnych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Andrzej Żmuda 
Katedra Epizootiologii i Klinika Cho-
rób Zakaźnych Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przy-

rodniczego w Lublinie, 

Zakaźna encefalopatia norek
Zakaźna encefalopatia (TME, transmissible mink 
encephalopathy) jest postępującą i śmiertelną chorobą 
prionową norek, charakteryzującą się gąbczastym 
zwyrodnieniem neuronów z towarzyszącą astrocytozą. 
Z chwilą pojawienia się objawów chorobowych zwierzęta 
zawsze padają. Liczne ogniska zakaźnej encefalopati wystąpiły 
po raz pierwszy w hodowlach norek w USA, Kanadzie, 
Niemczech, Finlandii i byłym Związku Radzieckim.

Krzysztof Kostro Andrzej Żmuda



nr 2/2014 53

cząsteczka PrPSC lub włókienko 
SAF, stanowiące swoisty czyn-
nik autokatalityczny, zwany też 
jądrem krystalizacji (nucleating 
agent). 

Priony infekcyjne cechują się 
niezmiernie wysoką opornością 
na czynniki Þ zyczne i chemicz-
ne. Częściowe trawienie włó-
kienek PrPSC następuje dopiero 
po zadziałaniu silnych deter-
gentów, np. 0,5% SDS. Białka 
zakaźne nie ulegają inaktywa-
cji pod wpływem suchego po-
wietrza o temperaturze 360oC 
po 1-godzinnej ekspozycji oraz 
pary nasyconej o temperaturze 
120oC. Tracą zakaźność dopiero 
po godzinnym działaniu pary 
nasyconej o temperaturze 132oC 
lub po 18 minutach przy tempe-
raturze 134�138oC. Infekcyjność 
prionów nie ulega zniszczeniu 
po długotrwałej ekspozycji na 
promieniowanie UV, γ i jonizują-
ce oraz działanie konwencjonal-
nych środków dezynfekcyjnych 
(roztwory formaliny, ługu sodo-
wego, fenolu, etanolu oraz tlen-
ku etylu). Zakaźność prionów 
ulega niszczeniu w 5% nadchlo-
ranie sodu, 2% podchlorynie 
sodu oraz 0,1 N NaOH. 

ŹRÓDŁO 
I DROGI ZAKAŻENIA

W warunkach naturalnych 
choroba szerzy się na drodze 
alimentarnej przez karmienie 
norek mięsem owiec padłych na 
scrapie oraz bydła na BSE (cho-
roba szalonych krów, gąbczasta 
encefalopatia bydła). Źródłami 
zakażenia są tkanka nerwowa 
(mózg i rdzeń kręgowy), śledzio-
na, nerki, wątroba, grasica, krez-
kowe węzły chłonne, zawierają-
ce białko infekcyjne PrPSC.  Za-
kaźna encefalopatia nie przenosi 
się drogą bezpośredniego kon-
taktu na inne norki, a ponadto 
nie obserwuje się transmisji na 
płód. W tej samej klatce choro-
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ba może się przenosić na drodze 
kanibalizmu.

ROZWÓJ CHOROBY
Do zaistnienia zakażenia 

niezbędne jest normalne białko 
prionowe. Spontaniczna zmia-
na konformacji białka PrPC lub 
zmiana indukowana wtargnię-
ciem z zewnątrz zakaźnej postaci 
prionu powoduje przekształcenia 
konformacyjne tego białka, jego 
gromadzenie się w komórce i ob-
umieranie komórki. Przyczyną 
degeneracji komórek nerwowych 
jest proces polimeryzacji białka 
PrP. W badaniach in vitro wyka-
zano, że włókna PrPSC gromadzą 
się w lizosomach neuronów. Wy-
pełnione białkiem lizosomy pę-
kają i uszkadzają komórki, powo-
dując w ten sposób ubytek tkan-
ki nerwowej, co przejawia się jej 
zgąbczeniem. Istotą choroby nie 
jest jednak wyłącznie zdolność 
polimeryzacji PrP. Wykazano, że 
priony po wniknięciu do neuro-
nu przekształcają �zdrowe� biał-
ko komórkowe PrPC na drodze 
wymuszonej zmiany konformacji 
w formę infekcyjną PrPSC. Powie-
lanie się PrPSC następuje kosztem 
puli komórkowego PrPC. Proces 
ten jest szybki, a cząsteczki in-
fekcyjnej formy PrPSC odkładają 
się w pęcherzykach lizosomów. 
Uwolnione z komórek priony 
zakażają kolejne neurony, roz-
przestrzeniając infekcję na całe 
mózgowie. Włókna PrPSC ulegają 
ciągłej syntezie i rozpadowi, frag-
menty tego białka ulegają krysta-
lizacji i gromadzą się w mózgu 
jako charakterystyczne płytki.

Priony niezależnie od tego, 
czy pochodzą z zewnątrz, czy 
są generowane w określonej 
komórce, za każdym razem po-
wstają de novo. Niekiedy może 
dochodzić do spontanicznego 
pojawienia się prionu bez udzia-
łu czynnika zewnętrznego. Przy-
czyną mogą być swoiste mutacje, 

najczęściej punktowe, wewnątrz 
genu PrP w komórce organizmu 
powodujące powstanie chorobo-
twórczych białek. W zależności 
od tego, który obszar mózgu zo-
stał zainfekowany, obserwuje się 
inne objawy. 

OBJAWY KLINICZNE
Okres inkubacji choroby 

uwarunkowany jest rodzajem 
samego prionu oraz czynnika-
mi genetycznymi gospodarza, 
między innymi sekwencją nu-
kleotydów genu kodującego 
białko prionu. Kliniczne objawy 
choroby po eksperymentalnym, 
domózgowym zakażeniu poja-
wiają się po około 5 miesiącach, 
natomiast w warunkach natu-
ralnych po 6�12 miesiącach 
od momentu spożycia karmy 
zakażonej białkiem PrPSC. Za-
każenia prionowe nie indukują 
odpowiedzi ze strony układu 
immunologicznego organizmu. 
Dlatego też w przebiegu tej cho-
roby nie dochodzi do rozwoju 
stanów zapalnych w zakażonej 
tkance oraz wzrostu ciepło-
ty wewnętrznej ciała i ogólnej 
liczby leukocytów. 

Główne objawy dotyczą za-
burzeń ze strony układu ner-
wowego. U norek początkowo 
obserwuje się utratę apetytu, 
otępienie i postępujący niedo-
wład kończyn tylnych, zmiany 
w zachowaniu (zwierzęta są 
nadmiernie podniecone i gryzą 
w sposób nieopanowany). Czę-
sto ogon jest wygięty łukowato 
podobnie jak u wiewiórek. Na-
stępnie dochodzi do stopniowej 
utraty koordynacji ruchowej, ru-
chów maneżowych, zaciskania 
szczęk i drgawek. W końcowej 
fazie trwania choroby pojawiają 
się objawy ogólnego wyniszcze-
nia, odwodnienia, a także za-
burzenia ruchowe oraz senność 
zwierząt. Choroba kończy się za-
wsze zejściem śmiertelnym po 

około 2�3 tygodniach jej trwa-
nia. Śmiertelność w danej ho-
dowli osiąga 60�90%, przy czym 
z reguły padają wszystkie doro-
słe sztuki. Nie obserwuje się na-
wrotów choroby.

ZMIANY SEKCYJNE
Brak charakterystycznych 

makroskopowych zmian sek-
cyjnych. Padłe norki wykazują 
objawy ogólnego wyniszczenia 
i odwodnienia. Zwykle nie wy-
stępują zmiany w narządach ze-
wnętrznych. Charakterystyczne 
dla choroby prionowej zmiany 
dotyczą układu nerwowego i są 
stwierdzane badaniem histo-
patologicznym. Wakuolizacja 
neuronów i niezapalne zmiany 
o gąbczastym charakterze w sza-
rej istocie mózgu są patognomo-
niczne dla zakaźnej encefalopatii 
norek. Występuje astrocytoza. 

ROZPOZNANIE CHOROBY
O rozpoznaniu zakaźnej ence-

falopatii norek decydują badania 
histopatologiczne ośrodkowego 
układu nerwowego. Badaniem 
mikroskopowym stwierdza się 
śródmiąższowe zwyrodnienie 
gąbczaste neuronów rdzenia 
i pnia mózgu, przy braku zmian 
zapalnych, oraz rozległy zanik 
neuronów istoty szarej, będący 
wynikiem zaburzeń w formowa-
niu błon plazmatycznych neu-
ronów. Ponadto obserwuje się 
rozległą wakuolizację neuronów, 
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astrocytów i ligodendrocytów. 
Zmianom w neuronach towa-
rzyszy zwykle przerost komórek 
glejowych; często też obserwu-
je się występowanie charakte-
rystycznych płytek amyloido-
wych. W obrazie z mikroskopu 
elektronowego w zakażonej 
tkance nerwowej stwierdza się 
natomiast włókienka amyloido-
we SAF, o długości 100�200 nm 

i średnicy 10�20 nm, zbudowane 
z takich samych białek jak płytki 
amyloidowe. Obecnie w diagno-
styce pośmiertnej chorób prio-
nowych dostępne są w handlu 
zestawy do wykrywania frag-
mentu białka PrP z wykorzysta-
niem przeciwciał monoklonal-
nych (test Prionics A.G.) oraz 
test ELISA z użyciem chemilu-
minescencji z wykorzystaniem 
przeciwciał poliklonalnych dla 
PrP (Enfer, Technology Ltd.).

W rozpoznaniu różnicowym 
należy uwzględnić niedobór 
witamin z grupy B, a zwłaszcza 
awitaminozę B1, wściekliznę, 
toksoplazmozę, chorobę Aujesz-
ky�ego, zatrucia. Hypowitami-
noza B1 występuje najczęściej 
u młodych norek lub dorosłych 
zwierząt jednostronnie żywio-
nych lub karmionych w nadmia-
rze niektórymi gatunkami ryb 

(karp, leszcz, karaś, płoć, okoń, 
śledź i makrela) zawierającymi 
tiaminazę, która rozkłada tia-
minę. Podanie parenteralne lub 
doustne dużych dawek witamin 
z grupy B likwiduje kliniczne 
objawy choroby.

POSTĘPOWANIE
Brak leczenia przyczynowe-

go. Zapobieganie zakaźnej en-
cefalopatii polega głównie na 
eliminacji karmy pochodzenia 
zwierzęcego, a zwłaszcza odpa-
dów rzeźnianych oraz mączek 
mięsno-kostnych zawierających 
mózg oraz rdzeń przedłużo-
ny, pochodzących od bydła lub 
owiec, zwłaszcza z kraju, gdzie 
występuje BSE bądź scrapie. 
Ze względu na dużą oporność 
prionów na środki odkażające, 
dekontaminacja zwłok, klatek 
i środowiska jest trudna. r

Producent
klatek na lisy

i elementów do klatek, 
spody, półki

Dane kontaktowe
tel. 691 697 673, 601 498 658

e-mail: drutplast@we.pl

www.agro-fish.pl 
 

 
KARTOSZYNO 
84-110 KROKOWA 

tel. 602-610-455 
Producent najlepszej jakości mączki rybnej i oleju 

rybnego w Polsce  zaprasza do współpracy  
Hodowców Norek i Lisów. 

 

Oferujemy tradycyjne komponenty oraz 
pełnoporcjowe gotowe karmy: 

 

! mączka rybna 60%  

! olej rybny  

! ekstrudat (pszenica, kukurydza) 

! koncentraty białkowe � uzupełniające 

! gotowe pełnoporcjowe karmy � suchy granulat 

Ofertę cenową uzyskają Państwo dzwoniąc do Naszego 
działu handlowego: 662 159 783, a szczegółowe informacje 
o technologii produkcji i właściwościach fizykochemicznych 
karmy kontaktując się z Nami pod nr tel. (58) 676 71 63 lub  
602 610 455. 

Jesteśmy w stanie wyprodukować niemalże wszystkie 
komponenty do karmy dla Norek i Lisów według życzenia 
Klienta. 

Zapraszamy do współpracy!  
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50-lecie pracy naukowej 
prof. zw. dr hab. Janusza J

Profesor Janusz Kuźniewicz 
urodził się 20 maja 1936 roku 

w rodzinie wojskowej, która od 
wieków zamieszkiwała Kresy 
Wschodnie. Jego Pradziadek wal-
czył w Powstaniu Styczniowym, 
Dziadek był legionistą, a Ojciec 
oÞ cerem wojska polskiego.

Dzieciństwo i pierwsze lata 
nauki w szkole podstawowej 
profesor spędził we Lwowie, 
skąd po przymusowej repatriacji 
w 1945 roku osiedlił się we Wro-
cławiu, gdzie ukończył szkołę 
podstawową i liceum ogólno-
kształcące. W młodości wielkim 
hobby profesora było lotnictwo, 
do którego wstąpił zapisując się 
do Aeroklubu Wrocławskiego. 
W roku 1954 rozpoczął szkole-
nie spadochronowe, a następ-
nie szybowcowe i samolotowe. 
W latach 1957�1959 był słucha-
czem OÞ cerskiej Szkoły Lotni-
czej w Dęblinie, jednak wypa-
dek zakończył przed nim dalszą 
karierę lotnika.

Po pobyciu w szpitalu i re-
konwalescencji w 1959 roku 
podjął studia na Wydziale Zoo-
technicznym ówczesnej Wyższej 
Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 
Bezpośrednio po studiach odbył 
jednoroczny staż w Kombinacie 
Państwowych Gospodarstw Rol-
nych w Gniechowicach.

W 1965 roku podjął pracę 
w charakterze asystenta w Wyż-
szej Szkole Rolniczej we Wrocła-
wiu, wiążąc się na stałe z Zakła-
dem Hodowli Owiec i Zwierząt 
Futerkowych w szkole naukowej 

Profesora Mariana June�go. Nie-
przeciętne zdolności naukowe 
i organizacyjne oraz pracowitość 
sprawiły, że Jego rozwój nauko-
wy i kariera akademicka prze-
biegały bardzo sprawnie i dyna-
micznie.

W początkowym okresie pra-
cy zajął się głównie chowem 
i hodowlą zwierząt futerkowych, 
a w późniejszych latach rozsze-
rzył znacznie obszary badaw-
cze na chów i hodowlę owiec, 
ocenę skór, garbarstwo, biologię 
dzikich psowatych i udomowio-
nych oraz wykorzystanie psów 
do prac w służbie człowieka.

W roku 1972 profesor Janusz 
Kuźniewicz doktoryzował się, 
a w roku 1989 roku habilitował. 
W roku 1990 decyzją Ministra 
Edukacji Narodowej został mia-
nowany na stanowisko docen-
ta. W grudniu 1991 roku Rektor 
Akademii Rolniczej mianował 
Go na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego i kierownika 
Katedry Hodowli Owiec i Zwie-
rząt Futerkowych. W roku 1996 
Prezydent Rzeczpospolitej nadał 
Mu tytuł naukowy profesora, 
a w 2000 roku Minister Edukacji 
Narodowej mianował Go na sta-
nowisko profesora zwyczajnego.

Profesor Kuźniewicz ma 
duże osiągnięcia w działalności 
dydaktyczno-wychowawczej. 
Prowadził zajęcia dydaktyczne 
z zakresu hodowli zwierząt fu-
terkowych, hodowli owiec, oce-
ny skór, garbarstwa, biologii pso-
watych dziko żyjących i udomo-

W początkowym okresie 

pracy zajął się głównie 

chowem i hodowlą 

zwierząt futerkowych, 

a w późniejszych latach 

rozszerzył znacznie 

obszary badawcze 

na chów i hodowlę 

owiec, ocenę skór, 

garbarstwo, biologię 

dzikich psowatych 

i udomowionych oraz 

wykorzystanie psów 

do prac w służbie 

człowieka.
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a Jerzego Kuźniewicza 
wionych oraz zakresu kynologii 
psów pracujących dla potrzeb 
człowieka. W latach 1986�1990 
prowadził zajęcia dydaktyczne 
(wykłady, ćwiczenia i semina-
ria) ze studentami Akademii 
Rolniczej w Szczecinie.

Pod kierunkiem Profesora 
166 studentów wykonało prace 
magisterskie, był również pro-
motorem czterech rozpraw dok-
torskich. 

W roku 1990 zgromadzenie 
elektorów Wydziału Zootech-
nicznego powierzyło Mu funk-
cję Prodziekana Wydziału ds. 
studiów zaocznych i organiza-
cyjnych na lata 1990�1993, pro-
longowaną następnie przez elek-
torat na lata 1993�1996.

Po zakończeniu pełnienia 
funkcji prodziekana, Dziekan 
Wydziału mianował profesora 
Kuźniewicza Kierownikiem na-
ukowo-dydaktycznym studiów 
zaocznych Wydziału Biologii 
i Hodowli Zwierząt w Nysie na 
lata 1994�2002.

Przez cały okres pracy na 
Uczelni profesor jako aktywny 
i ceniony wykładowca współ-
pracował w zakresie populary-
zacji wiedzy i kształcenia kadr 
dla rolnictwa. Wielokrotnie or-
ganizował i prowadził wykłady 
i zajęcia praktyczne dla hodow-
ców zwierząt futerkowych, pro-
wadząc liczne kursy, szkolenia 
specjalistyczne i seminaria. Brał 
również czynny udział w licz-
nych konferencjach naukowych 
i naukowo-technicznych. Jest 
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autorem czterech wdrożonych 
do praktyki rozwiązań techno-
logicznych. W latach 1965�1980 
był członkiem Rady Nauko-
wo-Technicznej przy Ministrze 
Rolnictwa, której przewodziła 
profesor Jadwiga Ocetkiewicz. 
Od 1980 roku profesor został 
ekspertem i biegłym sądowym 
przy Sądzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu.

Główny nurt działalności 
naukowej profesora mieścił się 
w następujących kierunkach:
-  chów i hodowla zwierząt fu-

terkowych;
-  ekonomiczne aspekty chowu 

zwierząt futerkowych;
-  chów i hodowla owiec;
-  ekonomiczne aspekty chowu 

owiec i zagospodarowanie 
ich produktów;

-  przetwórstwo skór zwierząt 
futerkowych;

-  ochrona psowatych dziko ży-
jących;

-  wykorzystanie psów pracują-
cych dla potrzeb człowieka.
Bezpośredni własny wkład 

profesora do rozwoju nauk zoo-
technicznych można już znaleźć 
w początkowym okresie Jego 
działalności badawczej w tema-
tyce prac dotyczących zagadnień 
żywieniowych dotyczących ro-
ślinożernych zwierząt futerko-
wych-głównie królików i nutrii. 
Jako jeden z pierwszych w kra-
ju rozpoczął badania nad kom-
pleksowym stosowaniem w ży-
wieniu tych zwierząt pełnopor-
cjowych mieszanek treściwych 
granulowanych. Zajmował się 
również doskonaleniem metod 
chowu tych zwierząt, głównie 
ich użytkowości mięsnej i futer-
kowej. Prace te dotyczyły głów-
nie wpływu tych mieszanek na 
wzrost i rozwój królików i nutrii 
oraz na ocenę futerkowo-mięsną 
tych zwierząt. W owym okresie 
badania te miały istotne zna-
czenie dla poprawy technologii 

produkcji mięsa króliczego i nu-
triowego w okresie opłacalnego 
ich eksportu.

O wartości tych prac nad 
zastosowaniem granulatów na 
bazie komponentów krajowego 
pochodzenia, świadczyły duże 
zainteresowania w kraju i w wie-
lu ośrodkach naukowych zagra-
nicznych (Chile, USA, Francja, 
Hiszpania i Włochy).

Pracami prowadzonymi na 
nutriach zainteresowali się m.in. 
Profesor Manuel z Uniwersytetu 
Katolickiego w Chile oraz Profe-
sor Paul Ramsey z Uniwersytetu 
Luizjana w USA.

W badaniach dotyczących 
chowu królików ras mięsnych 
profesor Kuźniewicz wspólnie 
z dr Stanisławem Gawlikiem 
i dr Anną Wojsyk-Kuźniewicz 
zastosowali jako pierwsi w kra-
ju metodę zoometrycznych po-
miarów do oceny królików typu 
mięsnego stwierdzając, że po-
miary te w połączeniu z pomia-

rami masy ciała mogą stanowić 
podobnie jak u zwierząt dużych 
dokładne kryterium cech pro-
dukcyjnych u zwierząt małych.

Profesor Janusz Kuźniewicz 
współpracował z Doświadczal-
nym Zakładem Produkcji Pasz 
w Borowie, gdzie zorganizo-
wał fermę królików prowadząc 
w niej badania nad zastosowa-
niem granulatów w ich żywie-
niu. Podobną fermę zorganizo-
wał w Rolniczym Zakładzie Do-
świadczalnym w Magnicach.

Dorobek naukowy w 50-let-
niej pracy naukowej jest impo-
nujący pod względem liczby 
i rangi dokonań, bowiem obej-
muje 516 publikacji, w tym: 180 
oryginalnych prac twórczych, 
330 artykułów naukowych i po-
pularno naukowych, 6 książek. 
Wykonał również 95 eksper-
tyz sądowych i innych, 30 re-
cenzji dorobku naukowego do 
tytułu i stanowiska profesora 
oraz stopni doktora i doktora 
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habilitowanego, oraz 68 recen-
zji projektów badawczych KBN 
i 133 recenzji prac naukowych. 
Na szczególne podkreślenie za-
sługują osiągnięcia Profesora 
w opracowaniu 6 podręczników. 
Są to �Chów i hodowla zwie-
rząt futerkowych� współautor 
(2006 r.) � jak podkreślił nestor 
polskiej hodowli zwierząt futer-
kowych Profesor Jarosz �Jest to 
doskonałe opracowanie, jedno 
z najlepszych dotychczasowych 
opracowań, zarówno krajowych 
jak i zagranicznych, poświęco-
nych całościowej hodowli zwie-
rząt futerkowych�.

Był również autorem dwóch 
rozdziałów książki pt. �Rolnic-
two na Dolnym Śląsku� wydanej 
przez Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, oraz współautorem 
podręcznika pt. �Chów i hodow-
la nutrii� (2006).

Duże znaczenie miały również 
badania nad oceną ekonomiczną 
chowu zwierząt futerkowych. 

Opracowane przez profesora mo-
dele empiryczne dla ferm zwie-
rząt futerkowych, zostały uznane 
jako wzorcowe i mogą spełniać 
funkcje biznes planów dla ferm 
nowopowstających. Prace te wy-
kazały trafność oceny na krajo-
wym i światowym rynku.

Następny nurt badań dotyczył 
zagadnienia chowu i hodow-
li owiec. W tym dziale profesor 
zajmował się opracowaniem no-
wych technologii i udoskonale-
niem technologii stosowanych 
w rozpłodzie, strzyży i w budow-
nictwie fermowym. Duże zna-
czenie miały badania nad efek-
tywnością pozyskiwania skór 
owczych w gospodarstwach spe-
cjalistycznych oraz kompleksowe 
zagospodarowanie produktów 
owczarskich. Dwukrotne pobyty 
na stażu w Australii zaowocowa-
ły opracowaniem materiałów do 
książki pt. �The Australian Meri-
no�, wydanej w roku 1990 przez 
Charlie Massey w Australii.

Kolejny kierunek badań pro-
fesora Kuźniewicza łączył się 
pośrednio z chowem i hodowlą 
owiec, a dotyczył zagadnień ky-
nologicznych. Tematyka opra-
cowań z tego zakresu obejmo-
wała zagadnienia związane ze 
szkoleniem psów pasterskich, 
które profesor poznał w trakcie 
dwukrotnych pobytów na stażu 
w Australii. Jednak w swoich 
opracowaniach wyszedł poza ten 
krąg badawczy, bo obok szkole-
nia psów pasterskich wykonał 
również opracowania dotyczą-
ce roli psów w służbie człowie-
ka (w wojsku, straży granicznej, 
służbie celnej, więziennej, straży 
pożarnej, ratownictwie, w my-
ślistwie, w stróżowaniu, w służ-
bie socjalnej, medycynie, do-
świadczalnictwie i dogoterapii). 
W opracowaniach dotyczących 
wykorzystania psów w służbie 
człowieka profesor podał w peł-
ni zakres w jakich dziedzinach 
jest możliwe wykorzystanie 
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tych zwierząt przez ludzi. Z tego 
zakresu profesor był autorem 
i współautorem trzech podręcz-
ników, a mianowicie: Psy w służ-
bie człowieka (2003), Dzikie psy 
(2004), Metody szkolenia i sposo-
by użytkowania psów (2005).

Za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze, naukowe i or-
ganizacyjne profesor otrzymał 
15 nagród J.M. Rektora Akademii 

Rolniczej we Wrocławiu. W 1990 
roku otrzymał Złoty Krzyż Za-
sługi, w 1996 roku Pamiątkowy 
Medal Miasta Nysy, w 2000 roku 
władze miasta Nysy uhonorowa-
ły profesora odznaką �Zasłużony 
dla ziemi Nyskiej, w 2004 roku 
otrzymał medal Komisji Eduka-
cji Narodowej, a w 2006 roku 
Medal za zasługi dla Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu.

Profesor Janusz Kuźniewicz 
jest szczęśliwym mężem od po-
nad 50 lat, Ojcem dwóch synów 
i dziadkiem dwóch wnuczek. 
Jego odejście z Uczelni nie ozna-
czało zakończenia kariery na-
ukowej. Dalej prowadzi aktywną 
działalność naukową publikując 
wiele artykułów i przygotowu-
je do wydania dwie następne 
książki. r

Prof. Janusz Kuźniewicz z przyjaciółmi � spotkanie w Bieszczadach





NNieutleniający preparat dezynfekcyjny, na bazie 
aldehydu glutarowego. Działa bakteriobójczo, 
grzybobójczo i wirusobójczo. 

! Produkty dezynfekcyjne opracowane specjalnie dla hodowców 
zwierząt futerkowych 

! Szerokie spektrum bójcze 
! Odpowiednie do stosowania na większości rodzajów powierzchni, w 

tym na powierzchniach wykonanych z metali lekkich i klatek 
! Skuteczne niezależnie od twardości wody 

Polecamy szeroką gamę produktów dezynfekcyjnych, 
preparatów myjących i preparatów do higieny osobistej 

Zamówienia w biurze PZHiPZF oddział w Tarnowie Podgórnym   
  tel. 61 814 70 51, fax 61 816 40 27 
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DRODZY
HODOWCY!

INFORMUJEMY, IŻ ZAMÓWIENIA  
NA LIGNOCEL STOSOWANY  

W KOSMETYCE FUTER MOŻNA SKŁADAĆ 
JUŻ OD MAJA 2014 R.

 
WCZEŚNIEJSZE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

ZAPEWNI PAŃSTWU DOSTĘPNOŚĆ  
TOWARU NA SEZON.

 
W SPRZEDAŻY DOSTĘPNY RÓWNIEŻ  

LACTI GEL DLA MŁODYCH NOREK 
ABSORBUJĄCY WODĘ 1:20 UTRZYMUJĄC 

DOBRĄ KONSYSTENCJĘ KARMY.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt  
z oddziałem w Tarnowie Podgórnym

pod nr tel. 61 814 70 51

BIAŁKO ZWIERZĘCE:
- hemoglobina
- pełna suszona krew
- mąka z krwi
- mączki rybne
- mąka drobiowa
- mąka z piór
- olej rybny
- tłuszcz zwierzęcy

BIAŁKO ROŚLINNE:
- wysłodki buraczane
- gluten pszenny
- gluten kukurydziany
- białko ziemniaczane

BTG Sp. Z o.o. zajmuje się kompleksowym 
zaopatrzeniem ferm w produktu białkowe 

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

W stałej ofercie posiadamy następujące produkty:

Zapewniamy dogodne warunki płatności 
oraz transport.

KONTAKT:
BTG Sp. Z o.o.
Jacek Idasiak

tel. 507130542
e-mail:jacek.i@btgspzoo.com

www.e-btg.pl
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GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE 
GĄSIOREK Sp.J.
Czerniejewo

Ogłasza 
nowe ceny na karmę 
dla norek

GĄSIOREK Sp.J.
ul. Wrzesińska 8
62-250 Czerniejewo 
tel. 61 4273166.
e-mail: biuro@grh.gasiorek.pl

LIPIEC 2014   

1,39 zł

OD SIERPNIA 2014   

1,19 zł
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>#%&31!&2%&%9-/,-?!R)FGE2%/@
WITAMINA E + SELEN!"!#%+-9-/-!9*%)$(&,(!,/2(/&69/(F%!9'$%&20!#$'6!&)-$7,-/,0!
96&%)%)-=%$65'/(4!#-&'6!%$-'!9*%)$(&,(!$%'$%+0
>#%&31!&2%&%9-/,-?!D8R)FGE2%/@
TREI VIT B!"!'(&2-9!9,2-7,/!,*-7,/%)9-&39!9*#.6/,(8!&'5'(F3=/,(!9-M/65:!9*%)$(&,(!
9'$%&20!,*,/2(/&69/(4!#$%+0)54,
AMICEN S!"!9,2-7,/%9%;-7,/%)9-&%96!&0#=(7(/2!+,(268!#%#$-9,-!'+$%9%2/%NS!,*#$'6;
$%&28!9&#%7-F-!#$%5(&6!$()%/9-=(&5(/564/(

Dodatki do pasz:
WITAMINA C!"!#%10+'-!7(5:-/,'76!%+#%$/%N5,%9(!%$F-/,'708!1,($'(!0+',-.!9*&6/2(;
',(!:(7%F=%1,/68!#%9&2-9-/,0!($62$%56239!%$-'!9*#$'6&9-4-/,0!M(=-'-
CHLOREK CHOLINY!"!9&)-'-/6!#$'6!96&%)%(/($F(265'/67!%)$(&,(!M69,(/,-
METIONINA!"!/,('1@+/-!+=-!#$-9,+.%9(F%!$%'9%40!9.%&-!,*&)3$6!'9,($'B28!&6/2('6!1,-;
.()8!05'(&2/,5'6!9*+(2%)&6)-54,!5'6=,!%+2$09-/,0!%$F-/,'708!+',-.-!%5:$%//,(!/-!7,BM&'!
9B2$%16!,*/($()
CZOSNEK MIELONY!"!#%#$-9,-!9-=%$6!&7-)%9(!)-$76
ALLISTIM!"!5'%&/()!'*+%+-2),(7!5(10=,8!%$(F-/%8!#%#$-9,-!9-=%$6!&7-)%9(!)-$768!
1-)2($,%1345'68!9,$0&%1345'6!%$-'!#$'(5,9F$'61,5'/6
GLUKOZA!"!#%#$-9,-!)%/+654@!&-7,5!9*%)$(&,(!96)%239!%$-'!'7/,(4&'-!&6/+$%7!96;
5'($#-/,-!=-)2-564/(F%
ARBOCEL!"!)%/5(/2$-2!9.3)/-!&0$%9(F%!+%+-9-/6!+%!)-$768!9*5(=0!0'0#(./,(/,-!9.3);
/-!#%)-$7%9(F%!9*+-95(!M69,(/,%9(4!,*#%#$-96!9.-N5,9%N5,!Q!'65'/65:!)-$76
LACTI GEL!"!'9,@)&'-!'-9-$2%NS!9%+6!9*)-$7,(!%$-'!#%#$-9,-!4(4!)%/&6&2(/54@8!&'5'(;
F3=/,(!'-=(5-/6!9*%)$(&,(!=(2/,7

Deratyzacja:
RATER!"!F$-/0=-2!+%!'9-=5'-/,-!76&'6!,*&'5'0$39

Pozostałe produkty:
ALUMINIUM SPRAY!"!+%!%5:$%/6!,*#,(=@F/-54,!&)3$6
ANTYKANIBAL SPRAY!"!'-#-5:!#$'(5,9!)-/,1-=,'7%9,
LIGNOCEL!"!9.3)/-!+$(9/-!10)%9(F%!+%!5'6&'5'(/,-8!0&'=-5:(2/,-/,-!,*)%&7(26),!A02($
REHOFIX!"!F$-/0=-2!'*)%=1!)0)0$6+'6!+%!5'6&'5'(/,-8!0&'=-5:(2/,-/,-!,*)%&7(26),!A02($

#&0123"'3&(2(4356#"(7#837#9($!!#3&:(2(;&6'$23"(7$!<16'=0

.>?@ 61 814 70 51

OFERTA HURTOWNI PZHiPZF 
w Tarnowie Podgórnym


