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EDYTORIAL

Szanowni Hodowcy, 
Drodzy Czytelnicy!

Sądzę, że zauważyliście zwiększenie częstotli-
wość wydań „Hodowcy Zwierząt Futerkowych”. 
Zależy nam na bieżącym przekazywaniu aktual-
nej sytuacji w naszej branży w kraju i na świecie. 
Uznaliśmy za istotne, żeby dotrzeć do wszystkich 
hodowców, zarówno lisów, jenotów i norek, aby 
bez zwłoki informować o ważnych wydarzeniach 
dotyczących hodowli zwierząt futerkowych.

Tym samym, w niniejszym wydaniu możecie 
Państwo zapoznać się z tekstami, dotyczącymi 
sprzedaży skór w światowych domach aukcyjnych, 
komentarzami specjalistów współpracujących 
z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów 
Zwierząt Futerkowych. Chcemy wprowadzić dział 
zajmujący się wyjaśnianiem różnych problemów 
w hodowli poprzez odpowiedzi na pytania zada-
wane przez hodowców. Polecamy artykuły specja-
listów z naszej dziedziny, w tym ważne zagadnie-
nia dotyczące minimalnych warunków utrzymania 
zwierząt i zagadnienia DJP. Są tu także sprawozda-
nia z posiedzeń komisji sejmowych i senackich. 

W bieżącym wydaniu szczególnie zachęcamy 
do zapoznania się z działem aktualności, który jest 
wykazem działań Zarządu i pracowników Polskiego 
Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futer-
kowych; mowa będzie tym razem o dbałości w po-
strzeganiu naszej branży oraz o zachowaniu ciągło-
ści i tradycji w hodowli zwierząt futerkowych. Po-
nadto, sugerujemy dokładne przeczytanie tekstów 
dotyczących wyników sprzedaży skór, które mogą 
napawać nas, hodowców, a także osoby ściśle zwią-
zane z hodowlą, umiarkowanym optymizmem.

Z poważaniem
Klaudia Gołąbek

  redaktor naczelna

Pytania prosimy kierować telefonicznie lub na 
nasz adres e-mail. 
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Wystawa Skór w Herning jest największą tego rodza-
ju wystawą na świecie. Jest ona organizowana od 

wielu lat. W tym roku odbyła się w dniach 26–28 marca. 
W trakcie kilku dni trwania tego wydarzenia, hodowcy 
mieli okazję do obejrzenia pokazów oraz wystaw ze skó-
rami najlepszej jakości, ale nie tylko. Firmy, które mia-
ły swoje stoiska zaprezentowały nowe modele sprzętów 
wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych utrzy-
mujących zwierzęta futerkowe. Wystawa w Herning jest 
ważnym wydarzeniem dla hodowców i osób ściśle zwią-
zanych z branżą. Zgromadzeni goście zapoznali się z no-
wym rodzajem skór – Moondust, który jest kombinacją 
kolorów czarnego z jasnym. Ten typ skór po raz pierwszy 
trafi ł na aukcję w kwietniu 2015 r. Wszystkie obecne oso-
by mogły zapoznać się z aktualnymi trendami panujący-
mi na świecie oraz wymienić się doświadczeniem z inny-
mi hodowcami.

19 marca 2015 r. odbyło się w Sej-
mie posiedzenie, podczas które-

go Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(RRW) oraz Komisja do Spraw Unii 
Europejskiej (SUE) przeprowadziły 
pierwsze czytanie poselskiego projektu 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolne-
go oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (druk nr 3109).

Uzasadnienie projektu przedsta-
wił poseł Stanisław Kalemba (PSL).
Projekt dotyczy wprowadzenia nowych 
regulacji w sferze gospodarowania nie-
ruchomościami rolnymi i stworzenia 
specjalnego rejestru nieruchomości 
rolnych.

Po zakończeniu pierwszego czyta-
nia, komisje powołały podkomisję nad-
zwyczajną, do której skierowały ww. 
projekt. Przewodniczącym podkomisji 
został poseł Leszek Korzeniowski(PO).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Kazimierz Plocke.

W posiedzeniu wzięli także udział 
przedstawiciele Polskiego Związku Ho-
dowców i Producentów Zwierząt Futer-
kowych.

24 marca 2015 r. w Centrum Prasowym Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich od-

było się spotkanie, poświęcone omówieniu spraw 
związanych z organizacją XXVII Krajowej Wysta-
wy Zwierząt Hodowlanych, zaplanowanych na 

15–17 maja 2015 r. Polski Związek Hodowców 
i Producentów Zwierząt  Futerkowych będzie po-
nownie brał czynny udział w tej wystawie, dla-
tego też przedstawiciele PZHiPZF uczestniczyli 
w rozmowach. Spotkaniu przewodniczył dyrektor 
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Leszek So-
bolewski, który wyjaśniał wszystkie wątpliwości 
wystawców. Dyrekcja Międzynarodowych Targów 
Poznańskich podkreśliła, że w roku bieżącym spo-
dziewana liczba odwiedzających KWZH to ponad 
25 tysięcy osób.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa na stoisko Pol-
skiego Związku Hodowców i Producentów Zwie-
rząt Futerkowych w pawilonie 5 Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, gdzie przedstawiciele 
PZHiPZF będą promowali hodowlę mięsożernych 
zwierząt futerkowych.

KRAJOWA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOW-
LANYCH – szczegóły http://www.kwzh.pl/pl/

XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Herning 2015

Stoisko PZHiPZF w roku 2013
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W dniach 24.04.2015 r. – 
26.04.2015 r. odbyły się 

już XII Międzynarodowe Targi 
Łowiectwa, Strzelectwa i Rekre-
acji w Warszawie, Hubertus Expo 
2015. 

Polski Związek Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerko-
wych, wzorem ubiegłego roku, 
miał swoje stoisko w trakcie trwa-
nia całego wydarzenia. Tegorocz-
na ekspozycja po raz pierwszy 
w historii zajęła przestrzeń hali 
o rozmiarach 10,5 tys. m². W tar-
gach udział wzięło około 200 wy-
stawców z 10 krajów. Impreza cie-
szyła się ogromną popularnością 
także z uwagi na 50 wydarzeń to-
warzyszących targom; zanotowa-
no blisko 10 tys. zwiedzających.

Pierwszego dnia odbyło się 
otwarcie targów, po czym przy-
stąpiono do realizacji  progra-
mu. Można było zobaczyć pokaz 
psów myśliwskich, pokaz mody 
myśliwskiej, liczne konkursy 
oraz atrakcje dla dzieci.

Drugiego dnia odbyły się pre-
zentacje fi rm, pokazy sokolnicze, 
pokazy wabienia drapieżników, 
a także kolejne konkursy.

Trzeciego dnia mieliśmy oka-
zję obejrzenia fi lmów o tematy-

ce łowieckiej, pokazy psów pol-
skiej rasy myśliwskiej oraz wiele 
innych.

Każdy miał możliwość zna-
leźć dla siebie coś interesujące-
go. Oferta targów była bardzo 
bogata ze względu na liczne sto-
iska wystawców. 

Polski Związek Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futer-
kowych ze względu na udział 
w targach miał okazję zaprezen-
towania idei hodowli zwierząt 
futerkowych w Polsce, a także 
– poprzez to wydarzenie – za-

cieśnić współpracę z Polskim 
Związkiem Łowieckim ponawia-
jąc ofertę skupu pozyskanych 
przez myśliwych (koła łowieckie) 
dzikich mięsożernych drapieżni-
ków. Surowe skóry pozyskane od 
tych zwierząt wystawiane są do 
sprzedaży w domu aukcyjnym 
w Toronto. Nasi związkowcy pa-
miętali również o najmłodszych, 
dla których, jako nieliczni, mieli 
bezpłatne gadżety.

Impreza, w porównaniu do 
2014 roku, okazała się jeszcze 
większym sukcesem.  

Hubertus Expo 2015
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Po nieudanej pierwszej au-
kcji obecnego sezonu, trzy 

kolejne aukcje zdecydowanie 
poprawiły nam humor i pozwo-
liły spokojniej zająć się bieżącą 
hodowlą.

Piąta aukcja sezonu, 
a zarazem druga w tym sezonie 
aukcja SAGA FURS w towa-
rzystwie ALC i FUR HARVE-
STERS, odbyła się w dniach 
10–20 marca w Helsinkach. Au-
kcja zgromadziła w sumie po-
nad 800 kupców ze wszystkich 
liczących się rynków. Na aukcji 
marcowej, SAGA zaoferowała 
3,8 mln skór norczych i 800 tys. 

skór lisich, a ALC 2,3 mln skór 
norczych.

W porównaniu do ostatniej, 
grudniowej aukcji SAGA FURS, 
tę aukcję na pewno można zali-
czyć do udanych, gdyż poziom 
cen i procent sprzedaży skór 
nie odstawał zbytnio od trzeciej 
(NAFA) i czwartej (KOPENHA-
GEN FUR) aukcji sezonu. Oferta 
norek została sprzedana w 96% 
po cenach ostatnich międzynaro-
dowych notowań. W zależności 
od barwy, ceny skór balansowały 
nieznacznie powyżej lub poniżej 
ostatnich międzynarodowych 
notowań. Wiosennym aukcjom 
sezonu towarzyszyło duże zain-

Za nami kolejne trzy 

wiosenne aukcje 

sezonu. Sezonu dość 

specyfi cznego i nerwowego, 

będącego konsekwencją 

zeszłorocznego załamania 

rynku i spadku cen skór 

na międzynarodowych 

aukcjach.

Piąta, szósta i siódma 
aukcja sezonu 2014/2015
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teresowanie hodowców lisów, 
gdyż właśnie w tym okresie domy 
aukcyjne zaplanowały sprzedaż 
wszystkich gatunków lisów oraz 
jenota. Na aukcji w Helsinkach 
bardzo dobrą sprzedaż zanoto-
wały lisy cieniste (50 000 skór) 
i lisy niebieskie (590 000 skór). 
Kolekcja tych lisów została sprze-
dana w całości, przy jednocze-
snym wzroście cen w porówna-
niu do grudniowej aukcji w Hel-
sinkach. Lisy cieniste sprzedano 
odpowiednio po cenach 25% 
wyższych ze średnią ceną 157 
EUR, a lisy niebieskie zanoto-
wały wzrost na poziomie 15% ze 
średnią ceną 145 EUR. Znacznie 

słabiej w tym zestawieniu wy-
padły lisy pospolite (srebrzyste 
i krzyżówki). Sprzedaż lisów sre-
brzystych stanęła na poziomie 
61%, a ceny nie uległy wzrostowi 
w porównaniu z aukcją grudnio-
wą i wyniosły średnio 91 EUR. 
Kolekcja jenotów, składająca się 
z 43 000 skór, została sprzedana 
w 90% również po cenach aukcji 
grudniowej, czyli bez wzrostu.

Ogółem, na aukcji uczest-
niczyło ponad 800 kupców ze 
wszystkich liczących się ryn-
ków. Dominującym rynkiem 
zbytu były Chiny oraz Hong 
Kong, przy wsparciu Korei, euro-
pejskiego przemysłu mody oraz 
Rosji.

Szósta aukcja sezonu, 
a zarazem druga w tym sezonie 
aukcja NAFA, odbyła się na prze-
łomie marca i kwietnia w Toron-
to. Oferta sprzedaży składała się 
z 392 000 skór zwierząt dzikich, 
4 000 000 skór norek hodowla-
nych i 34 000 skór lisów hodow-
lanych. Niezmiennie, najsilniej 
reprezentowane były rynki Chin, 
Hong Kongu oraz Korei.

Jeśli wziąć pod uwagę sprze-
daż skór norczych, aukcję 
w Toronto należy zaliczyć do 
udanych. Podobnie jak w Hel-
sinkach, osiągnięto wysoki pro-
cent sprzedaży norek, a wiele 
odmian kolorystycznych sprze-
dano w 100%. Ofertę sprzedano 
po stabilnych, zadowalających 
cenach, z nieznaczną tendencją 
zwyżkową w niektórych gatun-
kach z krótkim włosem. Wzrost 

cen sprzedaży na poziomie 
5–10% odnotowano w odmia-
nach: pastel, palomino, silver-
blue, mahogan a także kolekcji 
blue iris. Delikatne spadki cen 
objęły głównie skóry z włosem 
dłuższym w gatunku silverblue.

Podobnie jak w Helsinkach, 
również w Toronto zapropono-
wano kolekcję lisów hodowla-
nych.  Jednakże wyników sprze-

Po niezbędnej korekcie cen, rynek dość szybko 
odzyskał płynność, by w krótkim odstępie 
czasu wchłonąć kolejne miliony skór.
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daży również nie można uznać 
za zadowalające, gdyż sprzedaż 
nie przyniosła oczekiwanych re-
zultatów. Spośród oferowanych 
34 000 skór lisów srebrzystych, 
tylko 14 000 sztuk znalazło na-
bywców, co daje średnią na po-
ziomie 41%, z uśrednioną ceną 

ok. 50 USD za sztukę.

Siódma aukcja 
sezonu, 
a zarazem trzecia 

w tym sezonie aukcja 
KOPENHAGEN FUR, 

odbyła się w dniach 
17–23 kwietnia w stoli-
cy Danii. Zdecydowaną 
większość kupców stano-

wili Azjaci, w tym ok. 100 
nowych klientów z Chin, 
potwierdzając dominację 
chińskiej branży futrzar-
skiej na rynku. Na aukcji 
w Kopenhadze zaofero-
wano niebagatelną ilość 
8 000 000 skór norek, co 
po ubiegłorocznej zapa-
ści było prawdziwym 
sprawdzianem odbudo-
wującego się rynku. Po-
dobnie jak w przypadku 
dwóch wcześniejszych, 
wiosennych aukcji se-
zonu, również tutaj ko-
lekcja skór norczych zo-
stała sprzedana niemal 

w 100%, ze średnią ceną 
53 USD, czyli po cenach 

porównywalnych do ostat-
niej aukcji. Wahnięcia cen, 

w zależności od gatunku, nie 
miały większego wpływu na 
ogólną sprzedaż, gdyż były one 
stosunkowo nieznaczne i prze-
kładały się na minimalny wzrost 
lub spadek ceny, równoważąc 
końcowy bilans i dając powody 
do zadowolenia zarówno ku-
pującym, jak i sprzedającym. 
Mniejszym zainteresowaniem 
cieszyły się jedynie skóry słab-
szej jakości, których na rynku 

daży również ni
za zadowalające
nie przyniosła oc
zultatów. Spośró
34 000 skór lisó
tylko 14 000 szt
bywców, co daje
ziomie 41%, z u

ok. 50 USD z
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chińskim jest bardzo dużo. Takie 
skóry zanotowały wyraźnie gor-
sze ceny i trudniej było znaleźć 
na nie nabywców.

Na kwietniowej aukcji w Ko-
penhadze po raz pierwszy 
w ofercie tego domu aukcyjnego 
pojawiła się kolekcja lisów ho-
dowlanych. W porównaniu do 
norek, kolekcja lisów stanowiła 
zaledwie ułamek sprzedaży i wy-
niosła nieco ponad 31 500 sztuk, 
w tym ponad 15 000 sztuk lisa 
srebrzystego. Bardzo dobrze wy-
padła sprzedaż lisów polarnych. 
Kolekcja lisa cienistego została 

sprzedana w 100% po średniej 
cenie 79 EUR, a lisy niebieskie 
sprzedały się w 87% po średniej 
cenie 90 EUR. Niestety, dużo sła-
biej wypadła sprzedaż lisa sre-
brzystego - tylko 32% sprzedaży, 
ze średnią ceną 50 EUR.  

Podsumowując 
wiosenne aukcje, mamy powo-
dy do satysfakcji i na pewno 
możemy poczuć się pewniej. 
O ile wcześniejsze aukcje były 
powodem nieśmiałego optymi-
zmu, obecnie możemy już chy-
ba otwarcie mówić o klarownej 
i w miarę bezpiecznej sytuacji 
na rynku skór.  Po niezbędnej 
korekcie cen, rynek dość szybko 
odzyskał płynność, by w krótkim 
odstępie czasu wchłonąć kolejne 
miliony skór. Cenowa stabilność 

wraz ze świetnym procentem 
sprzedaży to najlepszy wiosen-
ny prezent i doskonały progno-
styk przed aukcjami letnimi.

W znacznie gorszej sytu-
acji znajdują się hodowcy lisów 
pospolitych, których sprzedaż 
aukcyjna i prywatna znacznie 
spadła. Lis srebrzysty nadal jest 
najpopularniejszy na wschodzie 
Europy – w Rosji i na Ukrainie. 
Na międzynarodowych aukcjach 
właśnie kupcy rosyjscy stanowili 
główną siłę nabywczą lisów sre-
brzystych. W związku z zaistnia-
łymi problemami polityczno-eko-

nomicznymi w Rosji, a w konse-
kwencji spadkiem wartości rubla, 
coraz mniej Rosjan uczestniczy 
w aukcji, bo skóry są dla nich 
po prostu zbyt drogie. Słaby po-
pyt na skóry lisa srebrzystego to 
duży cios dla polskich hodow-
ców, gdyż w większości ta odmia-
na lisa jest najliczniej hodowana 
w naszym kraju. Spadek popytu 
na lisa, to kolejny przykład na 
to, jak niebezpieczny w skutkach 
może okazać się tylko jeden ry-
nek zbytu.

W poprzednim sezonie mieli-
śmy do czynienia z analogiczną 
sytuacją, tyle, że na dużo większą 
skalę, kiedy to Chińczycy przesta-
li kupować skóry, co doprowadzi-
ło do globalnej zapaści na rynku.

W przeciwieństwie do nor-
ki, sprzedaż lisa srebrzystego 

w każdym domu aukcyjnym za-
kończyła się innym procentem 
sprzedaży skór i dużą rozbieżno-
ścią ceny. Najwyższe ceny odno-
towano na aukcji w Helsinkach. 
Zanim jednak zaczniemy szukać 
swojej średniej w statystykach 
aukcyjnych, zapoznajmy się 
ofertą wystawionych skór i od-
powiedzmy sobie szczerze na 
pytanie: czy jesteśmy w stanie 
zbliżyć się do rozmiarów i jako-
ści skór lisich, produkowanych 
w Skandynawii? Żaden z do-
mów aukcyjnych nie osiągnął 
satysfakcjonującego poziomu 
sprzedaży skór lisów srebrzy-
stych, lecz pamiętajmy, że jakość 
zawsze była i jest w cenie, nieza-
leżnie od posiadanych certyfi ka-
tów. Kupcy przyzwyczaili nas do 
tego, że są skłonni zapłacić dużo 
więcej za lepsze jakościowo skó-
ry w dużym rozmiarze.

Okres wiosenny nie był także 
łaskawy dla polskiej złotówki, 
która zanotowała dość znaczący 
spadek w stosunku do EUR na 
poziomie kilku procent. Nieko-
rzystny kurs złotego, niestety, 
przekłada się na stratę w naszym 
portfelu.

Przed nami trzy kolejne, let-
nie aukcje sezonu 2014/2015, 
na których ogółem zostanie za-
proponowanych ponad 16 mln 
skór norczych i prawie milion 
lisich. Cykl czerwcowych au-
kcji rozpocznie się w Helsin-
kach w dniach 3–12 czerwca, 
następnie kupcy przeniosą się 
do Kopenhagi 19–26 czerwca, 
a stamtąd do Toronto 27 czerw-
ca – 5 lipca.

Będą to na pewno interesu-
jące aukcje, gdyż po ich zakoń-
czeniu dowiemy się, jak dużym  
potencjałem dysponują chińscy 
kupcy oraz czy domom aukcyj-
nym uda się znaleźć klientów na 
lisy srebrzyste.

Krzysztof Tuczkowski

Żaden z domów aukcyjnych nie osiągnął 

satysfakcjonującego poziomu sprzedaży skór lisów 

srebrzystych, lecz pamiętajmy, że jakość zawsze była i jest 

w cenie, niezależnie od posiadanych certyfi katów. Kupcy 

przyzwyczaili nas do tego, że są skłonni zapłacić dużo 

więcej za lepsze jakościowo skóry w dużym rozmiarze
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Certyfi kacja gospodarstw 
utrzymujących zwierzę-

ta futerkowe, przeprowadzona 
przez Polski Związek Hodow-
ców i Producentów Zwierząt 
Futerkowych, jest formą audytu 
wewnętrznego. Ma ona na celu 
pomoc hodowcom w spełnieniu 
podstawowych wymogów pra-
wa, dotyczących ich hodowli 
w zakresie bioasekuracji ferm,  
obrotu ubocznymi produktami 
pochodzenia zwierzęcego, do-
brostanu,  prowadzenia doku-
mentacji itp. Takie przygotowa-
nie w znacznym stopniu ułatwi 
odbycie urzędowych kontroli 
inspekcyjnych. Komisja, prze-
prowadzająca audyt, składa się 
z grupy fachowców, wskazanych 
przez Zarząd Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów Zwie-
rząt Futerkowych. Każde gospo-
darstwo otrzymuje certyfi kat po 
spełnieniu wymagań zawar-
tych w protokole audytu. 

Gospodarstwa, posiadające cer-
tyfi kat wydany przez PZHiPZF, 
będą wzorcowymi. Spełnienie 
wymagań protokołu kontrolne-
go zwykle podnosi poziom ho-
dowli, a tym samym wpływa na 
lepszą jakość skór i lepszy wynik 
ich cen sprzedaży  na aukcjach. 
Jednakże, certyfi kacja jest prze-
prowadzana nie tylko w celu 
osiągnięcia lepszych wyników 
sprzedaży, ale także po to, żeby 
przedstawiciele władz lokal-
nych i krajowych nie mogli nam 
zarzucić braku przestrzegania 
jakichkolwiek przepisów w za-
kresie hodowli i ochrony środo-
wiska. Każdy członek PZHiPZF 
powinien chcieć uczestniczyć  
w takim audycie, który wpływa 
na postrzeganie hodowli zwie-
rząt futerkowych w Polsce. Je-
steśmy jedyną dziedziną 

rolnictwa, która dobrowolnie 
poddaje się takiej formie kon-
troli. Zarząd Polskiego Związ-
ku Hodowców i Producentów 
Zwierząt Futerkowych apeluje 
do wszystkich hodowców, a tym 
samym zachęca do zapisów na 
certyfi kowanie gospodarstwa. 
Jedynie taka ferma oceny  może 
świadczyć o wysokiej jakości 
produkcji i przestrzegania po-
rządku prawnego. Certyfi kacja 
ma również wpływ na decyzje 
polityczne, dotyczące regulacji 
prawnych, istotnych dla przy-
szłości hodowli zwierząt futer-
kowych w Polsce. Nie mamy sa-
mych przyjaciół.  Zdecydowanie 
łatwiej jest prowadzić negocja-
cje, mając do zaprezentowania 
standardy przewyższające inne 
działy hodowlane, szczególnie 

w sytuacji, gdy rośnie liczba 
bardzo agresywnych ugru-
powań, które dążą do li-
kwidacji hodowli w Polsce. 

Często temat wykorzystywa-
ny jest do rozgrywek politycz-

nych i w fałszywym świetle na-
głaśniany przez niektóre media. 
Chcemy chwalić się hodowlą 
z 87-letnią tradycją. Dlatego za-
praszamy do certyfi kowania go-
spodarstw, utrzymujących zwie-
rzęta futerkowe. Powinno być to 
w dobrze rozumianym interesie 
każdego hodowcy.

Dlatego zachęcamy do audy-
tu gospodarstw. 

Kontakt tel. 667-777-313.

Dlaczego certyfi kacja ferm, 
prowadzona przez audyt wewnętrzny 
PZHiPZF, jest tak ważna dla polskiej 
hodowli zwierząt?
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Pokrycia dachowe
na pawilony hodowlane

Płyty faliste włókno-cementowe łączą ze sobą wysoką trwałość i wytrzymałość z jednoczesną lekkością i elastycznością. 
Ich zaletą jest niepalność, co sprawia, iż zwierzęta są lepiej chronione przed przypadkowym zaprószeniem ognia. 
Posiadają dobre własności izolacji termicznej, które pomogą w zachowaniu komfortowych warunków dla zwierząt 
w czasie upalnego lata. Zapewniają również dobrą izolację akustyczną, redukując dźwięki z zewnątrz, w tym hałas  
opadów atmosferycznych.
Ponadto materiał, z którego są wyprodukowane - włókno-cement - posiada możliwość absorbowania nadmiaru 
wilgoci, wytworzonej wewnątrz budynku, a następnie uwolnienia jej do środowiska pod wpływem korzystnej 
temperatury otoczenia. Dzięki temu wyeliminowano efekt skraplania się pary wodnej. Produkty są również odporne 
na rdzę, atak bakterii, grzybów oraz procesy gnilne, co sprawia, iż łatwiej jest je utrzymać w czystości. Ich trwałość 
jest szacowana na kilkadziesiąt lat, natomiast gwarancja obejmuje 15 lat - niezależnie od typu budynku.  

 
Płyty faliste montuje się na lekkiej konstrukcji, szybko i łatwo, co znacznie skraca czas montażu i koszty.

 
Chcesz dowiedzieć się więcej: zadzwoń tel. 502-296-376, 502-673-053

Dostarczamy wysokiej jakości płyty faliste włókno-cementowe 
na pokrycia dachowe pawilonów hodowlanych

Dom-Ter Półgrabia Sp.J.
ul. Łaska 227/229, 98-220 Zduńska Wola
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GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE 
GĄSIOREK Sp.J.
Czerniejewo

GĄSIOREK Sp.J.
ul. Wrzesińska 8
62-250 Czerniejewo 
tel. 61 4273 166
e-mail: biuro@grhgasiorek.pl

   

1,39 zł

karma 
dla norek
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Odpowiednie żywienie zwie-
rząt jest nieodzownym ele-

mentem każdej hodowli. Samo 
bilansowanie dawek żywienio-
wych o odpowiednich parame-
trach składników pokarmowych 
nie jest wystarczające. Wdroże-
nie systemu doskonalenia dawek 
pokarmowych, przy uwzględ-
nieniu dodatków paszowych, 
procesów fi zjologicznych, okre-
sów hodowlano-żywieniowych 
zwierząt oraz zapewnienie naj-
wyższych norm jakościowych 
i higienicznych pokarmu, gwa-
rantuje zadowalające efekty pro-
dukcyjne. Produkty uboczne po-
chodzenia zwierzęcego (PUPZ)  
z przemysłu drobiarskiego, rzeź-
nego i rybnego są podstawowym 
rodzajem pasz, wykorzystywa-
nych do skarmiania dla mięso-
żernych zwierząt futerkowych. 
Dostarczają zwierzętom odpo-
wiedniej ilości składników od-
żywczych, w tym tłuszczu, który 
jest podstawowym i najtańszym 
źródłem dostarczanej energii do 
organizmu. Stanowi on nośnik 
witamin A, D, E oraz K, które 

są rozpuszczalne w tłuszczach. 
W żywieniu zwierząt futerko-
wych tłuszcz jest niezwykle 
istotny ze względu na białko-
chłonną funkcję, syntetyzuje 
całkowity pobór energii, co ma 
pozytywny wpływ na kondycję 
samic, zwiększenie produkcji 
mleka czy masę miotu przy od-
sadzeniu. Materiały paszowe po-
chodzenia zwierzęcego stanowią 
jednak najczęstsze źródło drob-
noustrojów chorobotwórczych. 
Wysoki poziom rozdrobnienia, 
wilgotność, znaczna ilość biał-
ka, tłuszczu i innych składników 
odżywczych są wręcz idealną 
pożywką dla wszelkich choro-
botwórczych bakterii. Produkty 
uboczne pochodzenia zwierzę-
cego mogą być źródłem bakterii, 
takich jak Salmonella – przyczy-
na zachorowań na salmonellozę, 
Escherichia Coli – powodująca 
kolibakteriozę, Clostridium Bo-
tulinum – beztlenowa bakteria, 
posiadająca egzotoksynę jadu 
kiełbasianego, która daje po-
czątek groźnemu botulizmowi, 
Campylobacter Jejuni, będący 

Justyna Winiarska

mgr inż. Justyna Winiarska
doktorant Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu,
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Stan sanitarny i mikrobiologiczny 
karmy dla mięsożernych 
zwierząt futerkowych.
Słuszność stosowania 
antyoksydantów i konserwantów.
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przyczyną pojawienia się kam-
pylobakteriozy (ostre zakażenie 
przewodu pokarmowego), wirio-
nów wirusa inicjującego chorobę 
Aujeszkiego czy pierwotniaków, 
np. Toxoplasma gonidii, wywo-
łującego toksoplazmozę i wie-
le innych. Aby wyeliminować 
potencjalne zagrożenia, należy 
rygorystycznie przestrzegać wy-
mogów regulujących jakość sani-
tarną zadawanej karmy. W tym 
celu stosuje się środki chemicz-
ne, służące do ograniczania i za-
pobiegania nadmiernej oksydacji 
tłuszczu i zahamowania namna-
żania drobnoustrojów chorobo-
twórczych. Stosowanie konser-
wantów i antyoksydantów nie 
jest jednak obojętne dla zdrowia 
zwierząt hodowlanych. Stężenia 
środków konserwujących winny 
być zatem takie, aby zapewniały 
jak najdłuższą trwałość, z dru-
giej zaś strony – nie wpływały 
negatywnie na zdrowie zwie-
rząt. W latach ubiegłych prze-
prowadzono szereg badań, ma-
jących na celu określenie wpły-
wu stosowania tychże środków 

na aspekty zdrowotne zwierząt 
futerkowych. Udowodniono, iż 
zachowanie odpowiedniego re-
żimu higienicznego w żywieniu 
norek karmionych paszą z do-
datkiem antyoksydantu i konser-
wantu o odpowiednim stężeniu, 
nie wpłynęło szkodliwie na stan 
zdrowia, wręcz przyczyniło się 
do zmniejszenia strat w odcho-
wie szczeniąt. 

Destrukcyjny wpływ na ja-
kość karmy ma często nieodpo-
wiednie transportowanie surow-
ców, przechowywanie ich w nie-
właściwej temperaturze, brak 
stosownej obróbki termicznej, 
niedokładna dezynfekcja sprzę-
tu do przygotowywania i zada-
wania karmy oraz brak kontroli 
pozostawionej paszy. Takie dzia-
łania, szczególnie w ciepłych 
porach roku, doprowadzają do 
szybkiego namnożenia się bak-
terii, zakażeń, produkcji toksyn 
i utleniania tłuszczów. Proces 
utleniania tłuszczów rozpoczy-
na się od wydzielania wolnych 
rodników na skutek działania 
takich czynników, jak np. wy-

soka temperatura, wilgotność, 
światło, dostęp tlenu czy jony 
metali. Wolne rodniki wcho-
dzą w reakcję z tlenem, tworzą 
nadtlenki, które kontynuują dal-
sze połączenia cząsteczek, co 
w konsekwencji rozpoczyna la-
winową reakcję utleniania tłusz-
czów. Antyoksydanty (przeciw-
utleniacze) to związki chemicz-
ne, których głównym zadaniem 
jest zabezpieczanie tłuszczów, 
witamin i innych składników 
pokarmowych przed procesem 
utleniania. Oksydacja tłuszczów 
(jełczenie) jest nie tylko nieprzy-
jemnym zapachem, ale prowadzi 
również do problemów związa-
nych z utratą aktywności wita-
min A, D, E, K i barwników. Po-
wodować może zachwianie rów-
nowagi fl ory bakteryjnej prze-
wodów pokarmowych zwierząt, 
a produkty wytworzone przez 
proces oksydacji doprowadzić 
mogą do pogorszenia efektów 
produkcyjnych. Antyoksydant 
powinien zawierać w składzie 
substancje, które hamują reakcje 
powielania wolnych rodników 
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PIŚMIENNICTWO

oraz związki powierzchniowo 
czynne, zapewniające równo-
mierne wymieszanie w masie za-
bezpieczanego produktu. Dodaje 
się go do pasz przeznaczonych 
do przechowywania w chłodni 
lub przetrzymywania po zakon-
serwowaniu chemicznym.

Kolejnym zabiegiem, deter-
minującym jakość i czystość mi-
krobiologiczną karmy, jest apli-

kacja środków konserwujących. 
Konserwowanie pasz mięsnych 
i rybnych odbywa się za pomocą 
substancji chemicznych, do któ-
rych należą kwasy, np. mrówko-
wy, octowy, cytrynowy, jabłko-
wy, mlekowy, ortofosforowy oraz 
sole, np. pirosiarczyn sodowy, 
chlorek sodowy czy benzoesan 
sodowy. Jest to sposób zabezpie-
czenia karmy przed rozwojem 

chorobotwórczych drobnoustro-
jów za pomocą obniżenia pH 
pokarmu (zwiększenie kwaso-
wości), gdyż bakterie inicjujące 
procesy psucia się mięsa, tracą 
zdolność wzrostu przy wartości 
pH ok. 5,9. Należy jednak pa-
miętać, że zakwaszenie poniżej 
pH=5,5 (w I i II okresie hodow-
lano-żywieniowym) i pH=5,0 
(w III i IV okresie) wiązać się 
może z wywołaniem zaburzeń 
pokarmowych zwierząt oraz 
może obniżyć znacznie pobiera-
nie pokarmu. Powszechnie zna-
ną i stosowaną w kraju, skutecz-
ną metodą konserwacji pasz, jest 
dodatek pirosiarczynu sodowe-
go. Dodanie 20 kg soli Na2S2O5 
do 1 tony zmielonej masy PUPZ 
zabezpiecza ją nawet na pół roku. 
Karma gotowa, która zawiera 
0,2%–0,3% pirosiarczynu sodu, 
zachowuje swoje właściwości 
użytkowe przez 24 godziny lub 
dłużej, jeśli przechowywana jest 
w niskiej temperaturze. 

Podsumowując, stosowa-
nie odpowiednich technik za-
bezpieczania karmy w postaci 
konserwacji i zabiegów antyok-
sydacyjnych oraz zachowanie 
dostatecznych warunków prze-
chowalnictwa pasz pochodze-
nia zwierzęcego, pozwala zaha-
mować procesy gnicia, jełczenia 
tłuszczu oraz ogranicza rozwój 
drobnoustrojów chorobotwór-
czych i powstawanie toksyn bio-
logicznych, co ma istotny wpływ 
na ogólny dobrostan zwierząt 
hodowlanych a także na środo-
wisko fermowe. 
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ogłasza sprzedaż 

gotowej mieszanki zbożowej 

EKSTRUDOWANEJ

PRZETWÓRSTWO ROLNE 
GĄSIOREK Sp.J.
ul. Wrzesińska 8
62-250 Czerniejewo 
Tel/fax 61 4273 166
e-mail: biuro@grhgasiorek.pl

!!!CENY DO UZGODNIENIA!!!
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Tradycyjnie, wśród dziko ży-
jących gatunków łownych, 

wyróżnia się grupę zwierząt fu-
terkowych. Są one zaliczane do 
zwierzyny drobnej. W Polsce 
można polować  na następują-
ce gatunki: lis pospolity, jenot, 
kuna leśna, kuna domowa, norka 
amerykańska, tchórz zwyczajny, 

borsuk, szop pracz, piżmak, 
zając szarak oraz dziki królik. 
W dawnych latach były użytko-
wane futrzarsko także i inne ga-
tunki. Obecnie jednak objęte są 
one ochroną. Do zwierząt tych 
zaliczmy: bobra europejskiego, 
wilka, rysia, niedźwiedzia oraz 
wiewiórkę pospolitą. Warto za-

prof. dr hab. Andrzej Gugołek
Katedra Hodowli 

Zwierząt Futerkowych 
i Łowiectwa, UWM w Olsztynie

Andrzej Gugołek

Rola i znaczenie krajowych 
gatunków wolno żyjących 
zwierząt futerkowych

Streszczenie
Wśród wielu gatunków łownych wyodrębnia się grupę zwierząt 

futerkowych, zaliczanych tradycyjnie do zwierzyny drobnej. Skóry 
zwierząt futerkowych straciły częściowo w naszym kraju swoje naj-
dawniejsze znaczenie (dostarczanie podstawowego surowca do pro-
dukcji ciepłej odzieży), lecz nadal zachowały rolę zdobniczą, jako 
wyraz prestiżu i zamożności. Natomiast w skali świata, a szczególnie 
na kontynencie azjatyckim, nadal istnieje wyraźne komercyjne za-
potrzebowanie na skóry zwierząt futerkowych, o czym świadczy dy-
namicznie rozwijająca się hodowla fermowa norek i lisów. Pomimo 
że dominującą rolę na rynku futrzarskim odgrywają skóry zwierząt 
hodowlanych, to także rynek zwierząt futerkowych dziko żyjących jest 
znaczący. Polscy myśliwi jednak praktycznie w nim nie uczestniczą, 
czego przyczyn można upatrywać w przekonaniu, że z powodu nie-
wielkiego zainteresowania nimi, ich pozyskiwanie mija się z celem. 
Współpraca z domami aukcyjnymi może przysporzyć dochodu poje-
dynczym myśliwym lub kołom łowieckim. Ponadto może spowodować 
wzrost celowości i intensyfi kację pozyskiwania drapieżników. Obok 
aspektu futrzarskiego, polowania na zwierzęta futerkowe mają wy-
miar ochrony zwierzyny drobnej, poprzez redukcję drapieżników, z 
których część stanowią gatunki obce. Podsumowując, należy stwier-
dzić, że zwierzęta futerkowe wolno żyjące, a szczególnie drobne dra-
pieżniki z tej grupy, to wartościowy i integralny element ekosystemu, 
jednak należy ich populacje bardzo uważnie monitorować, aby za-
pewnić równowagę w przyrodzie. 
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uważyć, że zwierzęta te są odła-
wiane w innych krajach, a ich 
skóry pojawiają się w sprzedaży, 
często nawet w znacznych ilo-
ściach. 

Skóry zwierząt futerkowych 
w Polsce nie dostarczają już tyle 
surowca do produkcji ciepłej 
odzieży, co poprzednio, lecz na-
dal zachowały rolę zdobniczą. 
Są ponadto wyrazem prestiżu 
i zamożności. W skali świata, 
a szczególnie na kontynencie 

azjatyckim, nadal istnieje znacz-
ne zapotrzebowanie na skóry 
zwierząt futerkowych, o czym 
świadczy dynamicznie rozwija-
jąca się hodowla fermowa norek 
i lisów. Światowa produkcja skór 
norek jest najwyższa w historii 
ich hodowli. Poszukiwane są 
także skóry wybranych gatun-
ków zwierząt futerkowych dziko 
żyjących. W tym miejscu można 
zauważyć, że negowanie celowo-
ści pozyskiwania skór zwierząt 

futerkowych nie jest powszech-
ne, a nawet w ostatnim czasie 
skóry te, jako produkt naturalny, 
stają się znowu symbolem eko-
logicznym.  

Polowanie na zwierzęta fu-
terkowe najczęściej kojarzy się 
z chęcią pozyskania skór. Przed 
rozpoczęciem hodowli fermowej 
zwierząt futerkowych, trudniący 
się łowiectwem byli głównymi 
dostawcami skór do produkcji 
futer i konfekcji. Pozyskiwanie 

Tabela 1. Skup skór wybranych gatunków zwierząt na terenie Polski w latach 1951–1979 w sztukach 
(Duda 1992)
Rok Gatunek

Kuny Piżmaki Lisy rude Zające Borsuki Krety
1951 3 900 26 000 5 600 – 1 800 156 000
1955 4 900 32 000 13 300 – 1 600 149 600
1960 7 600 50 300 9 700 – 500 25 000
1965 6 800 25 400 4 000 190 000 200 4 200
1970 5 800 85 700 4 000 323 000 100 400
1975 3 900 136 600 2 800 143 000 100 1 800
1979 2 900 168 000 200 61 800 100 100
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skór zwierząt futerkowych ma 
w Polsce bardzo długie trady-
cje. Należy pamiętać, że w śre-
dniowieczu to właśnie Polska 
i inne kraje Europy Środkowej 
były centrum handlu skórami 
zwierząt futerkowych. Dopiero 
w późniejszych czasach rolę tę 
przejęły Ameryka Północna, Sy-
beria oraz fermy hodowlane na 
całym świecie. Według średnio-
wiecznych przekazów, przed-
miotem handlu na terenie na-
szego kraju w owym okresie były 
skóry: soboli, wiewiórek, łasic, 
gronostajów, lisów i bobrów. 

Duda (1992) – wymienia na-
stępujące gatunki zwierząt łow-
nych w Polsce, mające znacze-
nie gospodarcze: piżmaki, lisy 
rude, kuny, tchórze, zające i kre-
ty. Zapewne dla współczesnego 
czytelnika zastanawiającym jest 
umieszczenie na powyższej li-
ście skór kretów i zajęcy. Kret 
to gatunek, będący obecnie pod 
ochroną, ponadto niewielkie 
jego rozmiary nie kojarzą się 
z użytkowaniem futrzarskim. 
Jednak zwierzęta te były wyko-
rzystywane do produkcji konfek-
cji np. kołnierzy i obszyć płasz-
czy. W celu zobrazowania zna-
czenia i skali pozyskania skór 
łownych zwierząt futerkowych 
w powojennej Polsce, przedsta-
wiono tabelę 1. 

Obecnie pozyskanie dziko 
żyjących zwierząt futerkowych 
możemy śledzić dzięki spra-
wozdawczości łowieckiej. Stacja 
Badawcza Polskiego Związku 
Łowieckiego w Czempiniu co 
roku przygotowuje szczegółowe 
zestawienia. Według zebranych 
danych liczbowych wykazano, 
że pozyskanie poszczególnych 
gatunków zwierząt futerko-
wych, w tys. sztuk, w sezonie 
2013/2014 było następujące: je-
not – 13,40, borsuk – 5,00, kuna 
leśna i domowa – 6,20, tchórz 
– 2,20, norka amerykańska – 

4,0, szop pracz  – 0,38, piżmak 
– 2,40, zając 13,00, królik – 0,10. 
Dane te na przestrzeni ostatniego 
dziesięciolecia wykazują znacz-
ne podobieństwo, z wyjątkiem 
szopa pracza, którego liczebność 
i pozyskanie stale wzrasta. 

Dziko żyjące zwierzęta fu-
terkowe straciły na znaczeniu 
po rozwinięciu się hodowli fer-
mowej, bowiem skóry zwierząt 
hodowlanych charakteryzują się 
większymi rozmiarami, szerszą 
paletą barw i brakiem uszko-
dzeń. Osiągają one wyższe ceny 
i stały się konkurencją dla po-
zyskiwanych ze środowiska na-
turalnego. Na podstawie analiz 
wykonanych przez autora, moż-
na stwierdzić, że skóry zwierząt 
futerkowych hodowlanych, ta-
kich jak: norki, lisy, szynszyle, 
jenoty i sobole hodowlane sta-
nowią ponad 86% oferty handlo-
wej domów aukcyjnych. Najwię-
cej sprzedaje się skór norek ho-
dowlanych – ponad 80%, które 
w ostatnich latach zdominowa-
ły rynek futrzarski. Wart uwagi 
jest fakt, że skóry dzikich norek 
stanowiły zaledwie 0,4% ogó-
łu sprzedanych skór a ich ceny 
były relatywnie niskie. Podobna 

sytuacja dotyczyła lisów hodo-
wanych i dzikich. Skóry, pocho-
dzące od zwierząt dziko żyją-
cych, stanowią łącznie zaledwie 
nieco ponad 13% sprzedanych 
skór. Przedstawione liczby wy-
raźnie wskazują na rosnącą rolę 
hodowli zwierząt futerkowych, 
w przeciwieństwie do skór po-
zyskiwanych drogą łowiecką. 

Jednak skóry zwierząt dziko 
żyjących można nabyć prawie 
w każdym z domów aukcyjnych. 
W ostatnim roku także dom han-
dlowy Saga Furs z Finlandii, 
który dotychczas nie prowadził 
handlu skórami zwierząt dzi-
kich, nawiązał współpracę z ka-
nadyjskim Fur Harvesters Auc-
tion oraz z American Legend 
z USA  i zaprezentował ofertę 
skór zwierząt dziko żyjących 
z Ameryki Północnej na aukcji 
w Helsinkach. Tradycyjnie do-
mem aukcyjnym, w którym moż-
na nabyć największy asortyment 
skór zwierząt dziko żyjących, 
jest Sojuzpusznina w Sankt Pe-
tersburgu w Rosji. Powodem są 
zapewne bardziej liberalne prze-
pisy, dotyczące pozyskiwania 
skór w Rosji, niż w większości 
krajów europejskich. Znakiem 

Tabela 2. Sprzedaż skór zwierząt łownych w Domu Aukcyjnym So-
juzpusznina Auction Company (USD) 

Gatunek Oferta 
sprzedaży 

(szt.)

Cena 
średnia 
(USD)

Cena 
najwyższa 

(USD)
Aukcja styczeń 2014

Soból dziki 272 000 164,11 3 300,00
Soból hodowlany 3 611 169,01 280,00
Kuna leśna 2 115 80,43 82,00
Kałanek* 157 9,04 11,00

Aukcja kwiecień 2014
Soból dziki 279 926 128,75 5 600,00
Soból hodowlany 1 940 153,79 240,00
Kuna leśna 1 324 65,23 72,00
Ryś 135 638,78 700,00

* łasica syberyjska (Mustela sibirica)
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fi rmowym tej aukcji jest soból, zwany „puszystym 
złotem Syberii”, i to jego skóry właśnie stanowią 
podstawowy asortyment handlowy tego domu au-
kcyjnego (tab.2). 

Poza Sojuzpuszniną, także w Fur Harvesters 
Auction można nabyć skóry pochodzące od zwie-
rząt dziko żyjących. Również Kopenhagen Fur, 
obok norek i lisów hodowlanych, wystawia co-
rocznie pokaźne ilości skór zwierząt dzikich. Są to 
przede wszystkim sobole i wiewiórki z Rosji, foki 
z Grenlandii oraz skóry kun domowych i leśnych. 
W czerwcu 2014 roku wystawiono tam do sprze-
daży prawie 4 000 skór kun leśnych oraz ponad 2 
500 kun domowych. Skóry kun uzyskały średnią 
cenę 40 USD. Skór fok grenlandzkich wystawiono 
18 611, a średnie ceny kształtowały się w okoli-
cach 53 USD.  

Przestawione powyżej przykłady wyraźnie 
świadczą, że światowy rynek skór zwierząt futerko-
wych dziko żyjących jest aktywny. Szkoda, że nasi 
myśliwi praktycznie w nim nie uczestniczą. W hi-
storycznej perspektywie widać, że takie możliwości 
istnieją. Obecnie pozyskiwanie skór zwierząt dziko 
żyjących nie jest tak opłacalne jak w poprzednich 
latach, ale współpraca z domami aukcyjnymi może 
przysporzyć dochodu pojedynczym myśliwym 
lub ich kołom łowieckim. Ponadto w tym aspekcie 
może wzrosnąć celowość i intensyfi kacja pozyski-
wania  drapieżników. Niestety, panuje przekonanie, 
że z powodu braku krajowego rynku skór, ich po-
zyskiwanie mija się z celem. Zapewne tak jest dla 
większości myśliwych, gdyż, aby dostarczyć skóry 
do domu aukcyjnego, muszą one być właściwie 
przygotowane. Powinny być „dobrze” strzelone, 
omizdrowane, wysuszone na odpowiednim dla 
gatunku prawidle oraz poddane zabiegom popra-
wiającym estetykę. Tylko takie skóry mogą uzyskać 
atrakcyjne ceny i mają szansę znalezienia nabywcy. 
Ale większość myśliwych nie posiada dostatecz-
nych umiejętności w zakresie obróbki skór lub na-
wet nie widzi sensu ich nabycia. 

Podejmowane są inicjatywy, zmierzające do in-
tensyfi kacji pozyskiwania drobnych drapieżników.  
Programy odbudowy populacji zwierzyny drobnej: 
zająca, kuropatwy, bażanta czy głuszca bez reduk-
cji drapieżników, są zadaniem wielu specjalistów 
z zakresu łowiectwa, bardzo trudne do przeprowa-
dzenia lub nawet niewykonalne. Jedną z ważnych 
inicjatyw jest konkurs redukcji drapieżników, zor-
ganizowany przez Fundację Ochrony Głuszca oraz 
Polski Związek Hodowców i Producentów Zwie-
rząt Futerkowych. Wyżej wspomniany program 
jest zachętą dla myśliwych. Są oni premiowani 
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PIŚMIENNICTWO

za pozyskiwanie drapieżników. 
Ponadto Polski Związek Hodow-
ców i Producentów Zwierząt Fu-
terkowych planuje uruchomić 
stały skup skór drapieżników, 
które będą dalej kierowane do 
domów aukcyjnych. Uzyskane 
środki fi nansowe zostaną prze-
kazane na kolejne programy 
ochrony przyrody. 
Ścisłe pilotowanie liczeb-

ności drapieżników jest równie 
ważne, jak i prawidłowa oce-
na ich faktycznej szkodliwości. 
Szczególnie norka amerykańska 
jest obiektem „nagonki medial-
nej”, a źródłem informacji o niej 
są dla wielu przede wszystkim 
mass media. Stała się też przed-
miotem sporu pomiędzy środo-
wiskami ekologicznymi, które 
chcą zakazu jej hodowli, a pol-
skimi hodowcami – rolnikami, 
dla których jest źródłem utrzy-
mania.  W wielu publikacjach, 
szczególnie z zakresu genetyki, 
dowodzi się pokrewieństwa no-

rek dziko żyjących z hodowlany-
mi, w innych natomiast wskazu-
je się na różnice pomiędzy tymi 
populacjami. Także interpreta-
cja uzyskanych wyników przez 
obie strony konfl iktu jest często 
odmienna. Trudno jednak nie 
zauważyć, że błędem jest posłu-
giwanie się przykładami badań 
duńskich, np. Hammershoj i in. 
(2005), bowiem w tym kraju każ-
dego roku uwalniane są do środo-
wiska setki, a nawet tysiące no-
rek przez przeciwników hodow-
li. Zatem faktycznie większość 
tam żyjących norek to zwierzęta 
hodowlane. Tego typu akcje nie 
miały natomiast nigdy miejsca 
w Polsce. Szkodnictwo norki wol-
no żyjącej, wyrażone fi nansowo 
na tle innych gatunków, takich 
jak np. kormorany, bobry, wilki, 
jelenie czy dziki, jest niewielkie 
i najczęściej nie jest dostatecznie 
udokumentowane. 

Wydaje się także, że szkodli-
wość poszczególnych gatunków 

obcych jest różna. Jenot na do-
bre zadomowił się w środowi-
sku europejskim i, jak dowodzi 
tego praktyka łowiecka, nie sta-
nowi zagrożenia czy konkuren-
cji dla np. lisa (jak uważa Mini-
sterstwo Środowiska w ostatnim 
uzasadnieniu listy gatunków, 
które po uwolnieniu stanowią 
zagrożenie dla środowiska na-
turalnego). Piżmaki także nie 
są gatunkiem rodzimym, a nie 
wzbudzają takich emocji jak 
drapieżniki. 

 Podsumowując powyższe 
rozważania, należy stwierdzić, 
że zwierzęta futerkowe wolno 
żyjące, a szczególnie drobne 
drapieżniki z tej grupy, to war-
tościowy i integralny element 
ekosystemu, jednak należy ich 
populacje bardzo uważnie mo-
nitorować, aby zapewnić równo-
wagę w przyrodzie. Warto także 
zachęcać myśliwych oraz koła 
łowieckie do współpracy z do-
mami aukcyjnymi. 
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I   Czynniki z zakresu 
chowu i hodowli norek, 
wpływające na wyniki 
odchowu

Wynik ekonomiczny fermy 
futerkowej zależy w dużym stop-
niu od liczby młodych, przypa-
dających na samicę, określonych 
liczbą uzyskanych zwierząt 
w okresie skórowania. To z ko-
lei zależy od liczby urodzonych 
i odsadzonych młodych na sami-
cę. Norki są gatunkiem o dużym 
genetycznym potencjale rozrod-
czym, ale o tym, czy potencjał 
ten zostanie zrealizowany, decy-
duje szeroko rozumiane środo-
wisko zewnętrzne. Na poprawę 
wskaźników rozrodu składają 
się działania w trzech głównych 
obszarach. Pierwszy obszar to 
praca hodowlana, polegająca na 
dążeniu do poprawy genetycz-
nych założeń wyników rozrodu. 
Drugi obszar to poznanie i zro-
zumienie, a w efekcie wykorzy-
stanie wiedzy o fi zjologii funk-
cjonowania organizmów zwie-
rząt w kontekście ich rozrodu. 
Wreszcie trzeci obszar to dąże-
nie do zapewnienia zwierzętom 

coraz lepszych warunków utrzy-
mania (zarządzanie fermą).

Praca hodowlana opiera się 
głównie na selekcji zwierząt pod 
względem cech rozrodu norek, 
przede wszystkim wskaźnika 
plenności samic. Jest to cecha 
nisko odziedziczalna, ale stoso-
wanie indeksów selekcyjnych 
i konsekwentne postępowanie, 
pozwala w pewnym stopniu uzy-
skać poprawę tej cechy.  Rodzi 
się jednak pytanie, jakie mogą 
być uboczne skutki jednostron-
nej selekcji na taką cechę? Musi-
my mieć na uwadze to, że myśląc 
o poprawie tylko jednej cechy, 
możemy przy okazji przyczynić 
się do obniżenia poziomu innych 
cech. Przykładowo, porównaw-
cze badania na kilkudziesięciu 
gatunkach ssaków wykazały, że 
jednostronna selekcja na zwięk-
szenie masy ciała zwierząt po-
wodowała jednocześnie zwięk-
szenie liczebności i wzrost masy 
urodzonego przez samicę miotu, 
jednak masa urodzonych mło-
dych spadała. A właśnie u norek 
czynnikiem decydującym o prze-
życiu młodych osesków jest ich 

Czy można poprawić wyniki 
odchowu u norek?

Marian Brzozowski

prof. dr hab. Marian Brzozowski
SGGW

Zakład Hodowli Zwierząt 
Futerkowych i  Drobnego Inwentarza

Katedra Szczegółowej 
Hodowli Zwierząt
Kierownik Zakładu

Jest to temat, który może być rozważany w dwóch aspektach. 
Pierwszy to analiza zjawiska, wyznaczająca czynniki z zakresu 

chowu i hodowli, które stanowią o ostatecznym wyniku hodowla-
nym i wskazująca, jakie działania w ramach tych obszarów moż-
na podjąć, by poprawić efekty pracy hodowlanej. Drugi aspekt to 
prowadzenie badań, dotyczących konkretnych zagadnień w obrębie 
wyznaczonych obszarów, a następnie analiza uzyskanych wyników 
również w celu poprawy efektywności pracy hodowlanej.
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wielkość przy urodzeniu (ich 
masa): zbyt małe norczęta są czę-
sto za słabe, by przeżyć.

Fizjologiczny aspekt rozrodu 
to przede wszystkim aktywność 
hormonów w czasie przygoto-
wania do rozrodu i w okresie 
rozrodu, ale również fi zjologia 
przemiany materii w organizmie 
(metabolizm). Przykładowo,  na 
przestrzeni wielu lat obserwuje-
my zwiększenie wielkości zwie-
rząt jako efekt pracy hodowla-
nej, ale równocześnie wiąże się 
to ze wzrostem udziału zawarto-
ści tkanki tłuszczowej w ogólnej 
masie ciała zwierząt. Nie wiemy 
do końca, jak to wpływa na użyt-
kowanie rozpłodowe norek (na 
aktywność seksualną samców 
i samic, na wyniki rozrodu, na 
cechy macierzyńskie samic). 

Zarządzanie fermą obecnie 
jest pełniejsze niż jeszcze kilka 
lat temu i bardziej możemy za-
spokoić indywidualne potrze-
by zwierząt, przede wszystkim 
w zakresie zapewnienia opty-
malnej dawki pokarmowej. Mo-

żemy w ten sposób wpływać 
na kondycję nie tylko całych 
grup żywieniowych, ale wręcz 
pojedynczych osobników. Daje 
to np. możliwość doprowadze-
nia do uzyskania odpowiedniej 
kondycji samic przed wykotami 
i żywienia ich w okresie około-
porodowym, ale nie wiemy do 
końca, jaką strategię żywienio-
wą stosować  w odniesieniu do 
młodych wybranych do stada 
podstawowego po odsadzeniu. 

Trzeba podjąć decyzję, czy za-
cząć przygotowywanie tych 
zwierząt do rozrodu przez stoso-
wanie odpowiedniego żywienia 
właściwie już w chwili osadze-
nia, czy też żywić je, podobnie 
jak zwierzęta przeznaczone na 
skóry i dopiero po okresie skóro-
wania rozpocząć przygotowania 
do rozrodu? Który system bę-
dzie korzystniejszy dla uzyska-
nia lepszych wyników rozrodu? 
(Hansen, 2008)

DRODZY HODOWCY!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W SEMINARIUM NAUKOWYM, 
ORGANIZOWANYM COROCZNIE PRZEZ 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW

I PRODUCENTÓW ZWIERZĄT 

W TARNOWIE PODGÓRNYM

4–5 września 2015 r.

HOTEL 500, ul. Poznańska 139, Tarnowo Podgórne.

Szczegółowe informacje zostaną Państwu rozesłane pocztą.
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II   Badania dotyczące 
konkretnych zagadnień 
z zakresu wyników 
odchowu u norek

Analiza przyczyn śmiertel-
ności norcząt pokazała, że straty 
wśród młodych norek w okresie 
od urodzenia do odsadzenia, 
kształtują się na poziomie 20–
25%, jeśli uwzględnimy wszel-
kie straty (ronienia, martwo uro-
dzone oraz słabe, padłe tuż po 
porodzie). Około połowa tych 
strat  to norczęta martwo uro-
dzone, a kolejne 35% strat wy-
nika z problemów z odchowem, 
mających różnorodne przyczyny 
(Hunter, 2008).

W chwili urodzenia norczęta 
powinny ważyć około 11–12 g. 
Te o masie 9–11 g mają znacznie 
słabszą żywotność, zaś ważące 
poniżej 8 g z reguły nie mają 
szans na przeżycie. Są one zbyt 
słabe, by przetrwać w konku-
rencji z większym, silniejszym 
rodzeństwem. Przeprowadzane 
badania sekcyjne często wska-
zują u nich na brak zmian pato-
logicznych, stąd można je uznać 
za zbyt wcześnie urodzone, nie 
w pełni fi zycznie i fi zjologicznie 
rozwinięte.

W okresie pierwszych kilku 
dni po porodzie przyczynami 
upadków mogą być problemy 
wynikające z nieprawidłowego 
bądź ciężkiego porodu, wady 
wrodzone, przygniecenia przez 
samicę, zaburzenia mleczności 
samic, wychłodzenie (hipoter-
mia), także infekcje bakteryjne.

W wieku 3–6 tygodni życia 

norcząt problemem może być 
osłabienie ich żywotności, zna-
ne pod nazwą „sticky kits” (mo-
kre, lepkie norczęta). Problemy 
takie obserwuje się w okresie 
okołoodsadzeniowym (zarów-
no przed, jak i po odsadzeniu).  
Chore zwierzęta najczęściej 
mają podwyższoną temperatu-
rę i biegunkę, wykazują objawy 
zakażeń bakteryjnych (Campylo-
bacter)  i wirusowych, z których 
wyizolowano enteric calicivirus 
(Hunter, 2008).

Badanie zależności między 
masą ciała samic stada a śmier-
telnością młodych w okresie 
odchowu  wykazało, że istnieje 
ujemna korelacja między masą 
samic a liczebnością młodych 
urodzonych i odsadzonych; im 
większe (cięższe) były samice 
wybierane do stada, tym bar-
dziej należy się liczyć z pogor-
szeniem wyników ich  rozrodu 
(Hansen i Berg, 2008; Baekgaard 
i in., 2008). 

Ocena potencjału rozrodcze-
go samic norek wykazała, że 
norki rodzą średnio więcej mło-
dych, niż wynika to z przepro-
wadzanych liczeń miotów po 
porodzie. W wyniku prowadzo-
nych wieloletnich obserwacji 
przy wykorzystaniu sprzętu do 
nagrywania gniazd stwierdzo-
no, że  samice średnio rodzą po-
nad 9 młodych, z czego ponad 7 
to młode żywo urodzone, w peł-
ni rozwinięte. Są to wartości 
wyższe, niż szacowane na pod-
stawie sprawdzania gniazd po 
porodzie i wskazują na istnie-

jący, możliwy do wykorzystania 
potencjał poprawy wskaźników 
odchowu  (Houbak i Malmkvist, 
2008).

Analiza czynników 
warunkujących 
intensywność wzrostu 
norcząt po urodzeniu

Autorzy analizowali, czy 
możliwa byłaby selekcja no-
rek pod względem tak ujętego 
celu. Intensywność wzrostu 
jest cechą zależną od założeń 
genetycznych  norcząt i efektu 
macierzyńskiego potencjału sa-
micy, a także od warunków śro-
dowiskowych. Ten komponent 
środowiskowy także może być 
podzielony na dwa elementy: 
jeden to ogólne warunki, jakie 
zazwyczaj mają norczęta po 
urodzeniu i szczegółowe wa-
runki, jakie panują w konkret-
nym gnieździe. W rezultacie 
badań autorzy zaobserwowali, 
że można w ograniczonym za-
kresie uzyskać poprawę inten-
sywności wzrostu norcząt po 
urodzeniu, wykorzystując efekt 
macierzyńskiego potencjału sa-
micy (Hansen i Berg, 2008).

Jak wynika z przedstawio-
nych materiałów, istnieje jeszcze 
możliwość uzyskania postępu 
w zakresie poprawy wskaźni-
ków odchowu norcząt. Nie nale-
ży jednak liczyć na spektakular-
ne efekty, bowiem, jak wskazują 
wyniki badań,  potencjał biolo-
giczny norek w tym zakresie jest 
już wykorzystany w bardzo wy-
sokim stopniu.    

Baekgaard H., Larsen P. F., Sonderup M, 2008 “Female body condition and early kit mortality: A description from 
practice”, Scientifur Vol. 32, 4.

Hansen B. K., 2008 “Introduction to works hop „Litter size and kit survival”, Scientifur Vol. 32, 4.
Hansen B. K., Berg P., 2008 “Reduced litter size and percent kits alive is a consequence of selecting for high body 

weight”, Scientifur Vol. 32, 4.
Hansen B. K., Berg P., 2008 “Genetics of early kits growth and maternal weight changes during pregnancy and 

lactation in mink”, Scientifur Vol. 32, 4.
Houbak B., Malmkvist J., 2008 “Observations of deliveries in mink: Potential for more kits” Scientifur Vol. 32, 4.
Hunter D. B., 2008 “Review of factors associated with mink kit mortality”, Scientifur Vol. 32, 4.
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W Polsce dobrostan zwierząt 
gospodarskich w zakresie 

warunków ich utrzymania został 
uregulowany prawnie w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 
106 poz. 1002, z późn. zm.). Na 
podstawie art. 12 ust. 8 tej usta-
wy zostało wydane rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. 
w sprawie minimalnych warun-
ków utrzymywania gatunków 
zwierząt gospodarskich innych 
niż te, dla których normy ochro-
ny zostały określone w przepi-
sach Unii Europejskiej. 

W rozdziale 7 tego rozporzą-
dzenia zostały opisane minimal-
ne warunki utrzymania zwierząt 
futerkowych, które są kontrolo-
wane przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. Poniżej są przedsta-
wione jego zapisy.
• Lisy polarne, lisy pospoli-

te, jenoty, norki i tchórze 
utrzymuje się pojedynczo lub 
grupowo na wolnym powie-
trzu, w zadaszonych klatkach 
uniemożliwiających tym 

zwierzętom wydostawanie 
się na zewnątrz.

• Zwierzęta futerkowe stada 
podstawowego gatunków wy-
mienionych powyżej utrzy-
muje się pojedynczo.
Minimalne normy powierzch-

ni klatek dla zwierząt zostaną 
przedstawione wg gatunków.

LISY I JENOTY 
1. w przypadku utrzymywania 

lisów i jenotów utrzymywa-
nych pojedynczo:
• wysokość – co najmniej 

0,5 m,
• powierzchnia podłogi – 

co najmniej 0,6 m2, przy 
czym jej szerokość powin-
na wynosić co najmniej 
0,6 m, a długość co naj-
mniej 0,9 m;

2. w przypadków utrzymywania 
samic lisów i jenotów z mło-
dymi:
• wysokość – co najmniej 

0,5 m,
• powierzchnia podłogi – 

co najmniej 1,2 m2, przy 
czym jej szerokość powin-

Obowiązujące minimalne warunki 
utrzymania zwierząt futerkowych, 
uwzględniające minimalne normy 
powierzchni dla zwierząt oraz DJP 
dla lisów, jenotów, norek i tchórzy

dr Tadeusz Jakubowski
Zakład Chorób Zakaźnych, Katedra 
Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

SGGW w Warszawie

lek. wet. Tomasz Nalbert
Zakład Chorób Zakaźnych Katedry 
Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
SGGW w Warszawie

Tadeusz Jakubowski Tomasz Nalbert
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na wynosić co najmniej 
0,75 m, a długość co naj-
mniej 0,8 m,

• klatki dla kotnych i od-
chowujących młode samic 
lisów i jenotów wyposaża 
się w domek wykotowy;

3. w przypadku lisów i jenotów 
utrzymywanych grupowo, 
przy utrzymywaniu dwóch 
sztuk zwierząt w klatce:
• wysokość – co najmniej 

0,5 m2,
• powierzchnia podłogi – co 

najmniej 1 m2, przy czym 
jej szerokość powinna wy-
nosić co najmniej 0,8 m, 
a długość co najmniej 
0,9 m;

4. w przypadku lisów i jenotów 
utrzymywanych grupowo, 
przy czym więcej niż dwóch 
sztuk w klatce:
• wysokość – co najmniej 

0,5m,
• powierzchnia podłogi klatki 

– co najmniej 1 m2 i dodat-
kowo co najmniej 0,4 m2 na 
każde dodatkowe zwierzę, 
przy czym szerokość po-

winna wynosić co najmniej 
0,8 m a szerokość 0,9 m.

NORKI I TCHÓRZE
5. w przypadku norek i tchórzy 

utrzymywanych pojedynczo 
oraz samic z młodymi:
• wysokość – co najmniej 

0,35 m,
• powierzchnia podłogi – 

co najmniej 0,18 m2, przy 
czym szerokość powin-
na wynosić co najmniej 
0,3 m, a długość co naj-
mniej 0,6 m;

6. w przypadku norek i tchórzy 
utrzymywanych grupowo, 
przy utrzymywaniu dwóch 
sztuk w klatce:
• wysokość – co najmniej 

0,35 m,
• powierzchnia podłogi klat-

ki – co najmniej 0,18 m2, 
przy czym jej szerokość 
powinna wynosić co naj-
mniej 0,3m, a długość co 
najmniej 0,6m;

7. w przypadku norek i tchórzy 
utrzymywanych grupowo, 
przy utrzymywaniu więcej 

niż dwóch sztuk w klatce: 
• wysokość – co najmniej 

0,35 m,
• powierzchnia podłogi klatki 

– co najmniej 0,18 m2 i dodat-
kowo co najmniej 0,065 m2 na 
każde dodatkowe zwierzę, 
przy czym jej szerokość po-
winna wynosić co najmniej 
0,3 m, a długość – co najmniej 
0,6 m.
Przedstawione regulacje 

obowiązują aktualnie, ale wie-
my, że jest nowy projekt rozpo-
rządzenia, w którym mogą być 
podwyższone kryteria wielkości 
klatek. Przedstawialiśmy ten 
problem we wcześniejszych pu-
blikacjach.

Duża Jednostka 
Przeliczeniowa (DJP) dla 
norek, tchórzy, lisów 
i jenotów

Przypomnienie tego zagadnie-
nia jest niezmiernie ważne dla 
hodowców, gdyż skutkuje decy-
zjami administracyjnymi i obo-
wiązkiem sporządzania przez 
hodowców raportów środowi-
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skowych w przypadku liczby 
zwierząt powyżej 210 DJP.

Obowiązujący przelicznik 
DJP: 
• dla norek i tchórzy wynosi 

0,0025 (400 sztuk na 1 DJP),
• dla lisów i jenotów wynosi 

0,025 (40 sztuk na 1 DJP),

przy czym za liczbę DJP przyj-
muje się maksymalną możliwą 
obsadę inwentarza (stado pod-
stawowe i samce + maksymal-
na liczba młodzieży).

Należy przypomnieć dwa 
akty prawne aktualnie regulują-
ce sprawy związane z DJP:

Zmiany w rozporządzeniu 
Rady Ministrów  z dnia 9 listo-
pada 2010 r. w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.

Proszę o dokładne zapo-
znanie się z dwoma zapisami 
pkt. 51.

Zapis pierwotny:
Dz.U. 10.213.1397 
Rozporządzenie Rady Mini-

strów  z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na 
środowisko  (Dz.U. z dnia 12 li-
stopada 2010 r.). 

Na podstawie art. 60 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. Nr 
199, poz. 1227, z późn. zm.) za-
rządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) rodzaje przedsięwzięć mo-

gących zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko; 

2) rodzaje przedsięwzięć mo-
gących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko; 
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3) przypadki, w których zmia-
ny dokonywane w obiektach są 
kwalifi kowane jako przedsię-
wzięcia, o których mowa w pkt 
1 i 2. 

§ 2. 1. Do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko zalicza się 
następujące rodzaje przedsię-
wzięć:

51) chów lub hodowla zwie-
rząt w liczbie nie mniejszej niż 
210 dużych jednostek przeli-
czeniowych inwentarza (DJP); 
współczynniki przeliczeniowe 
sztuk zwierząt na DJP są okre-
ślone w załączniku do rozpo-
rządzenia.

Zapis po zmianach:
DZIENNIK USTAW RZECZY-

POSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, 17 lipca 2013 r.
Poz. 817

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 25 czerwca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na 
środowisko.

Na podstawie art. 60 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko (Dz. U. Nr 
213, poz. 1397) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:
m) pkt 51 otrzymuje brzmie-

nie:

„51) chów lub hodowla zwie-
rząt w liczbie nie mniejszej niż 
210 dużych jednostek przelicze-
niowych inwentarza (DJP, przy 
czym za liczbę DJP przyjmuje 
się maksymalną możliwą obsadę 
inwentarza); współczynniki prze-
liczeniowe sztuk zwierząt na DJP 
są określone w załączniku do roz-
porządzenia.”
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Protokół z 8 kwietnia 2015 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ prze-
prowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła po-
selski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach 
rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 
3203).

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Miro-
sław Maliszewski (PSL).

Projekt zakłada przedłużenie wsparcia z budże-
tu państwa, w formie dotacji celowej, uczestnic-
twa polskich organizacji rolniczych w strukturach 
ponadnarodowych organizacji rolniczych, repre-
zentujących interesy zawodowe rolników indywi-
dualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w la-
tach 2015–2020.

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu 
przedłożenia. 

Sprawozdawca – poseł Mirosław Maliszewski.
Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie 

i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich (druk nr 3247).

Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke.

Projekt ma na celu m.in. skrócenie z 30 do 14 dni 
terminu, od którego następuje odpowiedzialność 
zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiąz-
kowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka 
wystąpienia szkód, spowodowanych przez powódź 
i suszę; umożliwienie zawierania umów ubezpie-
czenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na 
podstawie porozumienia koasekuracyjnego; zapew-
nienie producentom owoców i warzyw dostępu do 
ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do skła-
dek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez 
zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysoko-
ściach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw; 
wprowadzenie nowej defi nicji producenta rolnego, 
prowadzącego działalność rolniczą, obowiązu-
jącą przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie.
Komisja przyjęła poprawki redakcyjno-legislacyj-
ne. 

Poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) złożył wniosek 
mniejszości, zakładający skreślenie przepisu sta-
nowiącego, że dopłaty będą przysługiwały produ-
centom rolnym w wysokości do 65% składki z ty-
tułu ubezpieczenia upraw.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Protokół z 9 kwietnia 2015 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ prze-
prowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projek-
tu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk nr 3231).

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Le-
szek Korzeniowski (PO).

Projekt:
– określa zasady dzierżawy rolniczej, obejmu-

jącej dzierżawy nieruchomości rolnych, gospo-
darstw rolnych i rolno-przemysłowych, jak rów-
nież przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę 
rolną, 

– reguluje zasady zawierania umów dzierżawy, 
zmiany treści i rozwiązywania tych umów oraz 
ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, wza-
jemnych praw i obowiązków stron w trakcie trwa-
nia dzierżawy rolniczej.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja 
powołała podkomisję nadzwyczajną, do której 
skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podko-
misji został poseł Leszek Korzeniowski (PO).

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazi-
mierz Plocke.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpa-
trzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, dotyczącą efektów realizacji rządowego 
programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych 
źródeł białka roślinnego, ich produkcji, syste-
mu obrotu i wykorzystywania w paszach” oraz 
możliwości zwiększania dostępności na rynku 
białka krajowego w związku ze wsparciem upra-
wy roślin wysokobiałkowych w ramach płatno-
ści bezpośrednich, powiązanych z produkcją.
Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofi a Szal-
czyk. 

Posiedzenia 
komisji sejmowej VII kadencji
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Realizacja ww. programu wieloletniego rozpo-
częła się w 2011 r. i będzie trwała do końca 2015 
r. Celem programu jest przyczynienie się do zwięk-
szenia zainteresowania uprawą krajowych gatun-
ków roślin strączkowych i motylkowatych drobno-
nasiennych, zwiększenie ich udziału w strukturze 
zasiewów oraz wykorzystanie do produkcji pasz 
dla zwierząt monogastrycznych (np. drób, trzoda 
chlewna) i przeżuwaczy. Program jest realizowany 
przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genety-
ki Roślin w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach. 

Minister zapoznała Komisję z wynikami do-
tychczasowych prac wykonawców programu oraz 
przedstawiła cele programu w ostatnim roku jego 
realizacji. Oświadczyła, że przygotowany został 
nowy projekt programu wieloletniego „Zwiększe-
nie wykorzystania krajowego białka paszowego 
dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzę-
cych w warunkach zrównoważonego rozwoju” na 
lata 2016–2020, w którym zweryfi kowano dotych-
czasowe zakresy działania i uzyskane rezultaty. 

Płatności bezpośrednie w sektorze roślin strącz-
kowych i motylkowatych drobnonasiennych przy-
znawane są od roku 2010 i, uwzględniając znaczne 
zainteresowanie rolników tą pomocą oraz mając na 
uwadze zatrzymanie spadku powierzchni uprawy 
tych roślin, została podjęta decyzja o kontynuowa-
niu wsparcia w tym sektorze po 2014 r. w formie 
płatności do roślin wysokobiałkowych. W kampa-
nii 2015 kwota przeznaczona na te płatności wy-
nosi 67,5 mln euro. Ponadto rolnicy uprawiający 
ww. rośliny mogą ubiegać się o przyznanie pomo-
cy z tytułu innych instrumentów wsparcia bezpo-
średniego – jednolitej płatności obszarowej i płat-
ności za zazielenienie, płatności dodatkowej czy 
płatności dla młodych rolników. 

Przedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa PIB w Puławach – prof. dr hab. 
Jerzy Księżak, przedstawił prezentację multime-
dialną pt. „Produkcja roślin bobowatych w Polsce 
– efekty realizacji Programu Wieloletniego i dopłat 
bezpośrednich”, a przedstawiciel Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Michał 
Jerzak, przedstawił prezentację multimedialną pt. 
„Stan obecny i kierunki rozwoju rynku rodzimych 
roślin strączkowych wykorzystywanych na cele 
paszowe w Polsce”.

W dyskusji większość posłów pozytywnie oce-
niła dotychczasowy stan realizacji omawianego 
programu, podkreślając, że jest to dopiero pierw-

szy krok na drodze do upowszechnienia w naszym 
kraju na większą skalę upraw roślin bobowatych, 
będących krajowymi źródłami białka roślinnego.

Komisja bez dyskusji przyjęła do wiadomości 
pisemną Informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. 
Rolnictwa i Rybołówstwa w marcu 2015 r.

Protokół z 22 kwietnia 2015 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ prze-
prowadziła pierwsze czytanie poselskiego projek-
tu ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat 
sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych 
(druk nr 3295).

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł 
Krzysztof Jurgiel (PiS).

Projekt ma na celu wstrzymanie sprzedaży zie-
mi rolniczej z zasobów Agencji Nieruchomości 
Rolnych do czasu wzrostu dochodów polskich 
rolników, pozwalających im na równi z rolnikami 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
konkurować w nabywaniu ziemi rolniczej w Pol-
sce. 1 maja 2016 r. kończy się okres ochrony na 
sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom, 
zapisany w traktacie akcesyjnym Polski do UE.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja po-
wołała podkomisję nadzwyczajną, do której skiero-
wała ww. projekt. Wybór przewodniczącego podko-
misji nastąpi na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Na następnym posiedzeniu Komisja przepro-
wadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski 
projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
(druk nr 3331).

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Miro-
sław Maliszewski (PSL).

Projekt ma na celu wydłużenie o miesiąc – 
z 15 maja br. do 15 czerwca br. – okresu składania 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 
w 2015 r. oraz dostosowanie pozostałych przepi-
sów do tej zmiany. 

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu 
przedłożenia.

Sprawozdawca – poseł Mirosław Maliszewski.
W ramach spraw bieżących Komisja wysłucha-

ła odpowiedzi na pytania zadane przez posłów na 
poprzednim posiedzeniu Komisji. 

Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Wojciech 
Zbrożek udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczą-
ce działalności i zasad funkcjonowania spółki 
Działpol Sp. z o.o. w Działyniu (na temat moż-
liwości przedłużenia dzierżawy dla tej spółki).
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Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zofi a Szalczyk udzieliła odpowiedzi 
na pytania dotyczące m.in. wypowiadania przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
umów rolnikom, posiadającym renty strukturalne, 
przyznane im na 10 lat; ofi cjalnej wersji tzw. kalku-
latora wielkości ekonomicznej; zasad prowadzenia 
uproszczonej rachunkowości; projektów rozporzą-
dzeń w odniesieniu do działań: „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”, Restrukturyzacja małych go-
spodarstw” i „Premie dla młodych rolników”.

Protokół z 23 kwietnia 2015 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpa-
trzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czyta-
nia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
(druki nr 3247 i 3307).

W czasie drugiego czytania zgłoszono dwie 
poprawki. Komisja wnosi o ich odrzucenie. 
Poprawki miały na celu wprowadzenie minimalne-
go progu dopłat do składek z tytułu zawarcia umów 
ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zda-
rzeń losowych w rolnictwie.

Sprawozdawca – poseł Aleksander Sosna (PO).
Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w cza-

sie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych 
ustaw (druki nr 3203 i 3306).

W czasie drugiego czytania zgłoszono 11 popra-
wek. Komisja wnosi o przyjęcie 3 poprawek i od-
rzucenie 8 poprawek. 

Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, 
mają na celu umożliwienie wsparcia z budżetu 
państwa, w formie dotacji celowej, uczestnictwa 
w strukturach ponadnarodowych organizacji rolni-
czych, reprezentujących interesy zawodowe rolni-
ków indywidualnych wobec instytucji Unii Euro-
pejskiej w latach 2015–2020 przez stowarzyszenia 
zrzeszające młodych rolników w Europejskiej Ra-
dzie Młodych Rolników (CEJA) oraz Krajową Radę 
Spółdzielczą, będącą członkiem Głównego Komite-
tu Spółdzielczości Rolniczej (COGECA).

Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, 
miały na celu umożliwienie skorzystania z ww. 
dotacji celowej w latach 2015–2020 przez rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne i pracodawców rolnych.

Sprawozdawca – poseł Mirosław Maliszewski 
(PSL).

DRODZY HODOWCY

Informujemy, 

że hodowcy zrzeszeni

w Polskim Związku Hodowców 

i Producentów Zwierząt Futerkowych

mogą skorzystać z porad prawnych 

udzielanych przez 

mecenasa Aleksandra Czecha.

W celu uzyskania szczegółów prosimy 

o kontakt z oddziałem PZHIPZF 

w Tarnowie Podgórnym, 

tel. 61 814 70 51

SCHIPPERS EXPORT …..
SPECJALISTA Z ZAKRESU PRODUKTÓW 
DLA NOREK z Holandii
Produkty SCHIPPERS przeciw pchłom

  Magotdeath Plus, 7 kg: 5 gram na budkę lęgową prze-
ciw larwom

  proszek Permas D, 5 kg: 5 gram na budkę lęgową 
przeciw dorosłym pchłom

   Azafl y, 2 kg: 2-3 gram w przypadku odporności pcheł 
na permetrynę

   Cy Fly 1 litr: rozpylać w budce lęgowej oraz na grunt, 
przeciw dorosłym pchłom

Produkty SCHIPPERS przeciw muchom
  Magotdeath Concentrate, 500 gr: rozpylać na obornik 
oraz na grunt przeciw larwom

  Azafl y 2 kg: zmieszać z wodą do powstania pasty, roz-
smarować przeciw dorosłym muchom i pchłom

   Cy Fly 1 litr: rozpylać w budynku, na grunt, na obornik 
przeciw dorosłym pchłom

SCHIPPERS IMMUNO SUPPORT, opakow-
anie 25 kg. Specjalny dodatek do paszy, do zmieszania 
w  maszynie do karmienia na farmie. Zwiększa odpor-
ność norek na choroby oraz wzmacnia ich układ tra-
wienny. Norki są mniej agresywne, mniej gryzą, skóry są 
mniej zniszczone pod koniec sezonu.

Więcej informacji:
Henri Goddeeris,   e-mail: h.goddeeris@schippers.eu,   tel. +32 473 691040

PRODUKTY dostępne w hurtowni PZHiPZF w Tarnowie Podgórnym, tel. 61 814 70 51
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Olgierd Jakubowski
Kierownik sprzedaży, Polska
Tel kom: 509 650 136
oj@hgpoland.pl

Daniel Sawa
Regionalny przedstawiciel handlowy
Tel kom: 728 438 933
ds@hgpoland.pl

Aleksandra Stefańska
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
Tel kom: 728 438 921
as@hgpoland.pl

Henrik Mortensen
Kierownik eksportu
Tel kom: (+45) 20 20 56 11
hm@hedensted-gruppen.dk

HG Poland Sp. z o.o.
ul. Prosta 34 · PL-72 100 Goleniów

Tel. 91 885 23 04/05
Fax 91 885 23 06

www.hgpoland.pl

Hedensted Gruppen A/S
Vejlevej 15 · DK-8722 Hedensted

Tel. (+45) 75 89 12 44
Fax (+45) 75 89 11 80

www.hedensted-gruppen.dk

 – dla profesjonalnych hodowców

Maszyny do rozcinania

W HG znajdziesz wszystko czego potrzebujesz

Klatki, domki wykotowe oraz siatki 
do bieżących napraw
Firma HG dostarcza jedne z najlepszych siatek na rynku – firma 
Betafence, światowy lider w produkcji drutu jest naszym jedy-
nym dostawcą.

Dostarczamy również inne produkty, które mogą być Państwu 
potrzebne na fermie. Wszystko można znaleźć w naszym katalo-
gu jak również na naszej stronie internetowej.

Klatki HG

Domki wykotowe HG

HG Glulam/Birch – połączenie płyty sosnowej i 
11-warstwowej sklejki brzozowej.

HG Birch/Birch – 11-warstwowa sklejka brzozowa.

HG Chipboard – płyta wiórowa o grubości 18mm.

System wody 
pitnej Forelco

Laboratorium PZHiPZF posiada możliwość badania 
prób karmy dla zwierz ąt hodowlanych. 
Kierunki badań:
• sucha masa (SM)
• białko
• tłuszcz 
• węglowodany
• popiół surowy
• wilgotność
• określenie kalorycz ności 
• procentowy (%) udział białka, tłuszcz u, 

węglowodanów w energii

Dla Hodowców należących do Polskiego Związku
Hodowców i Producentów Zwierz ąt Futerkowych
analiza karmy oraz określenie kalorycz ności
wykonywane są BEZPŁATNIE !
Informacje dotycz ące badania karmy 
mogą Państ wo otrz ymać 
pod numerem tel. 61-814-40-24

LABORATORIUM  
PZHiPZF  

ANALIZA KARMY 
DLA MIĘSOŻERNYCH 
ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
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�poprawia mikroklimat

w pawilonach

�znacznie zmniejsza stê¿enie amoniaku i 

siarkowodoru w pawilonach

�osusza powierzchnie dezynfekowane

�umo¿liwia d³ugotrwa³¹ i skuteczn¹

dezynfekcjê

�zawiera chloraminê, która efektywnie 

sprawdza siê w profilaktyce oraz zwalczaniu 

choroby aleuckiej redukuje iloœæ "t³ustych 

gniazd"

�ogranicza wystêpowanie pche³

�mo¿e byæ stosowany w obecnoœci zwierz¹t

Redukuje amoniak o
*

 70%

* wg najnowszych badañ wykonanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

Zamówienia prosimy sk³adaæ 

w biurze PZHiZPZF w Tarnowie Podgórnym

tel.:  61 814 70 51

JHJ Sp. z o.o.
Nowa Wieœ 11, 63-308 Giza³ek
T: +48 62741 92 94, F: +48 741 93 28
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Preparaty zwalczające muchy i pchły: 
MUCHOSTOP 
AZA - FLY
MS MAGGOT DEATH PLUS
PERMAS - D
AGITA
ASCYP 1OWP

Mieszanki paszowe uzupełniające:
MPU NORKA/LIS 0,1%

ROVIMIX B-EXTRA

PREGNOS H

H-BIOTIN MAX

KANI-HOLD MAX

WITAMINA E + SELEN

Dodatki do pasz:
IMMUN-O-MINK

WITAMINA C

CHLOREK CHOLINY

METIONINA

CZOSNEK SUSZONY
GLUKOZA

ARBOCEL

LACTI GEL

MYCOFIX PLUS 3.E

Deratyzacja:
RATER

Dezynfekcja sucha:
DEZOSAN

DEZOSAN 

Dezynfekcja mokra:
VIRAGRI

VIRKON S

Pozostałe produkty:
ALUMINIUM SPRAY
ANTYKANIBAL SPRAY
LIGNOCEL
REHOFIX

Dezynfekcja rąk:
SOFT CARE

Środki do konserwacji paszy:
PIROSIARCZYN SODU
OXY-NIL

ZAM WIENIA W BIURZE PZHIPZF ODDZIA  W TARNOWIE PODG RNYM

. 61 814 70 51

OFERTA HURTOWNI PZHiPZF 
w Tarnowie Podgórnym

dostępna od czerwca 2015r.


