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EDYTORIAL

Szanowni Hodowcy, 
Drodzy Czytelnicy!

W bieżącym wydaniu Hodowcy Zwierząt Fu-
terkowych chcemy przedstawić Państwu aktualne 
wydarzenia z naszej działalności, a w tym przede 
wszystkim udział przedstawicieli Polskiego Związ-
ku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerko-
wych w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowla-
nych w Poznaniu, sprawozdanie ze zgromadzenia 
walnego delegatów PZHiPZF oraz uczestnictwo 
w seminarium pt. �Dobrostan i ochrona zdrowia 
zwierząt futerkowych� w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą. Oprócz wydarzeń ściśle związanych z bran-
żą, dla zainteresowanych przedstawiamy z okresu 
czerwcowego, krótkie opisy przebiegu prac komisji 
rolnictwa i rozwoju wsi oraz komisji ochrony środo-
wiska Sejmu RP. 

Poza aktualnościami, zachęcamy także do zapo-
znania się  z interesującymi tekstami naukowymi, 
przygotowanymi pod kątem bieżących, sezono-
wych problemów na fermach. Są to, między inny-
mi, teksty dotyczące odsadzania norcząt od matek 
i ich żywienie w okresie intensywnego wzrostu lub 
kolejny tekst o znaczeniu Þ zjologicznym witamin 
u mięsożernych zwierząt futerkowych czy też pro-
blemy z kamicą nerkową u norek i lisów. 

Ważnym wydarzeniem, dotyczącym współpra-
cy z uczelniami wyższymi, był udział studentów 
z Uniwersytetu Technologiczno�Przyrodniczego 
w Bydgoszczy w praktycznych zajęciach przy oce-
nianiu skór w siedzibie Þ rmy Skinpolex.

Zachęcamy hodowców do udziału w przedsta-
wianiu problemów i własnych doświadczeń organi-
zacyjnych i hodowlanych na łamach naszego pisma. 
Sądzimy, że taka dyskusyjna platforma wzbogaci 
naszą wiedzę. Przedstawiane przez nas problemy 
mogą stanowić niezbędne kompendium wiedzy dla 
każdego hodowcy.

Ponadto, istotne jest, żeby każdy z Państwa był 
na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami w naszej 
branży.
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Klaudia Gołąbek
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Tegoroczna, już XXVII wysta-
wa, odbyła się w dniach 15-

17 maja na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. Wśród 
wielu tegorocznych wystawców 
zaprezentował się również Polski 
Związek Hodowców i Producen-
tów Zwierząt Futerkowych.

Krajowa Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych to wydarzenie, 
które co roku przyciąga rzesze 
profesjonalistów z zakresu ho-
dowli zwierząt oraz potencjal-
nych przyszłych hodowców. W 

kilku halach Międzynarodowych 
Targów Poznańskich zebrało 
sie kilkudziesięciu wystawców, 
prezentujących swoje osiągnię-
cia, począwszy od producentów 
kur, skończywszy na hodowcach 
wielbłądów.

PZHiPZF reprezentowany był 
przez członków zarządu oraz 
pracowników biura z Tarnowa 
Podgórnego. Odbyliśmy wiele 
rozmów, odpowiadając na dzie-
siątki pytań, m.in. dotyczących 
zakładania własnej hodowli, 

Polski Związek Hodowców 
i Producentów Zwierząt 
Futerkowych na XXVII Krajowej 
Wystawie Zwierząt Hodowlanych

Krajowa Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych to stały 

punkt w kalendarzu 

najbardziej liczących 

się wydarzeń branży 

hodowlanej w Polsce. 

AKTUALNOŚCI
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przepisów prawnych regulują-
cych hodowlę i sprzedaż skór. 
Wiele pytań dotyczyło statutu 
naszego związku, jego celu i for-
mie pomocy jego członkom.

Nasze stoisko miało ładną 
aranżację, rozdaliśmy dużo ma-
teriałów promocyjno-informa-
cyjnych oraz gadżetów promu-
jących naszą hodowlę. Mamy 
nadzieję, że osiągnęliśmy efekt 
poprawy wiedzy przeciętnego 
zwiedzającego o naszej organiza-
cji, promując efektywnie temat 
hodowli zwierząt futerkowych.

Na wystawie obecni byli 
również dziennikarze prasowi 
i telewizyjni, dlatego chcemy 

wierzyć, że podczas tegorocz-
nej obecności na arenie Krajo-
wej Wystawy Zwierząt Hodow-
lanych poszerzyliśmy wiedzę i 
świadomość zarówno zwiedza-

jących, jak i mediów, na temat 
faktów i mitów dotyczących na-
szej branży.

Przekazanie szerokiej opinii 
publicznej informacji o kondy-

cji i konkurencyjności polskie-
go sektora produkcji i hodowli 
zwierząt futerkowych pozwoli 
ocenić i porównać nasz poten-
cjał oraz stan rozwoju na tle in-
nych.

Było naszym celem dostar-
czenie szerokiemu gronu zwie-
dzających wiedzy i bieżących 
informacji o hodowli zwierząt 
futerkowych, o zasadach repre-
zentowania interesów polskich 
hodowców i producentów zwie-
rząt futerkowych na światowym 
rynku oraz możliwości naszego 
oddziaływania na europejską 
politykę. Mamy nadzieję, że 
podczas tych targów udało się 
nam to zaprezentować.

Katarzyna Magrel

AKTUALNOŚCI
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OÞ cjalną część zebra-
nia otworzył wiceprezes 

PZHiPZF Rajmund Gąsiorek, 
który podziękował obecnym na 
sali delegatom za przybycie. 

Następnie Wiceprezes zapro-
ponował wybór przewodniczą-
cego oraz sekretarza zebrania. 
Na przewodniczącego zebrania 
został wybrany jednogłośnie  
Józef Szafarek, a przebieg ze-
brania, jako sekretarz, protoko-
łowała Irmina Piątek. Obsługę 
prawną nad obradami sprawo-
wał mecenas Aleksander Czech.  
W następnej kolejności, zgodnie 
z regulaminem obrad i statutem 
związku, wybrano członków ko-

misji mandatowo-skrutacyjnej, 
komisji uchwał i wniosków oraz 
komisji statutowej.  Kandydaci 
wyrazili zgodę i zostali jedno-
głośnie wybrani w głosowaniu 
jawnym. W imieniu Zarządu 
PZHiPZF sprawozdanie z dzia-
łalności związku w roku 2014 
przedstawiła dyrektor biura 
Klaudia Gołąbek, która szczegó-
łowo omówiła wszystkie dzia-
łania zarządu w przygotowa-
nej prezentacji multimedialnej. 
Sprawozdanie to zostało jedno-
głośnie przyjęte. Dodatkowo wy-
świetlono kilka odcinków Þ lmu 
HODOWCA, który powstał przy 
współpracy Polskiego Związ-

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów 
Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerkowych

29 maja 2015 r. odbyło się 

Zwyczajne Walne Zebranie 

Delegatów Polskiego 

Związku Hodowców 

i Producentów Zwierząt 

Futerkowych, które - 

wzorem lat ubiegłych 

- miało miejsce w sali 

konferencyjnej hotelu 500 

w Tarnowie Podgórnym. 
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ku Hodowców i Producentów 
Zwierząt Futerkowych oraz tele-
wizji TVR, a w szczególności ho-
dowców, którzy czynnie uczest-
niczyli w nagraniach. 

W dalszej kolejności od-
czytano sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej, jednocześnie reko-
mendując zatwierdzenie spra-
wozdania Þ nansowego za rok 
2014, które przedstawiła Kata-
rzyna Magrel. Walne zebranie 
członków PZHiPZF większością 
głosów podjęło uchwały o przy-
jęciu sprawozdań oraz udzieliło 
Zarządowi, Komisji Rewizyjnej 
oraz Sądowi Związkowemu ab-
solutorium za ubiegłoroczną 
działalność. 

W związku ze złożoną rezy-
gnacją przez Władysława Fortu-
nę  z pełnienia funkcji prezesa 
związku, zgodnie ze statutem, 

w celu zachowania 5-osobowe-
go prezydium zarządu, dokona-
no uzupełniających wyborów 
członków Zarządu. Na  prezesa 
Zarządu wybrano jednogłośnie  
dotychczasowego wiceprezesa 
Rajmunda Gąsiorka z kolei nowo 
wybranym członkiem zarządu 
został Marcin Gąsiorek. Dodat-
kowo dokonano również wybo-
rów uzupełniających Komisji 
Rewizyjnej. W czasie zebrania 
wielokrotnie zabierał głos wi-
ceprezes (po wyborze � prezes) 
Rajmund Gąsiorek, informując 
wszystkich obecnych na sali 
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o podejmowanych przez zwią-
zek przedsięwzięciach. Zanie-
pokojony o dalszą hodowlę 
zwierząt futerkowych w naszym 
kraju, podkreślał, że tylko dzia-
łając wspólnie i solidarnie, jeste-
śmy w stanie bronić branży fu-
terkowej w Polsce, jednocześnie 
zachęcając młodsze pokolenia 
hodowców do aktywnej pracy 
w strukturach związku. 

W wolnych wnioskach głos 
zabrał dr Tadeusz Jakubowski, 
który przedstawił m.in. program 
współpracy PZHiPZF z Polskim 
Związkiem Łowieckim, podkre-
ślając wspólny cel obu podmio-
tów, jakim jest współdziałanie 
na rzecz ochrony naturalnego 
środowiska, w tym ochrony po-
pulacji zwierząt zagrożonych 
wyginięciem poprzez wyraźne 
zwiększenie redukcji drapieżni-
ków, w tym lisów, jenotów czy 
kun. Dla hodowców norek, ale 
również innych zwierząt futer-
kowych, nadmierna obecność 
dzikich drapieżników wokół 
ferm hodowlanych to poważne 

zagrożenie nie tylko bizneso-
we, ale przede wszystkim dla 
zdrowia hodowanych zwierząt 
oraz ekologiczne. Współpraca 
PZHiPZF z myśliwymi  ma na 
celu działania zmierzające do 
utrzymania  równowagi i różno-
rodności w polskiej przyrodzie. 

Zebranie zakończył przewod-
niczący Józef Szafarek, który po-
dziękował delegatom za przyby-

cie i udział w dyskusji, a załodze 
biura PZHiPZF za pomoc przy 
organizacji zebrania. Wszyscy 
uczestnicy zebrania zostali za-
proszeni przez zarząd PZHiPZF 
na grilla w hotelowym ogródku, 
gdzie w przyjaznej atmosferze 
kontynuowano dyskusje podjęte 
na zebraniu. 

Katarzyna Magrel
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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

   

1,19 złod 1 lipca

karma 
dla norek
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W dniach 31.05�02.06.2015 r. 
w Kazimierzu Dolnym 

n. Wisłą odbyło się seminarium 
pt. �Dobrostan i ochrona zdrowia 
zwierząt futerkowych�, corocz-
nie organizowane przez Sekcję 
Chowu i Hodowli Zwierząt Fu-
terkowych Polskiego Towarzy-
stwa Zootechnicznego (PTZ), 
Katedry Biologicznych Podstaw 

Produkcji Zwierzęcej Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie.

W seminarium wzięło udział 
wielu wybitnych wykładowcy 
z wyższych uczelni w Polsce, 
hodowcy z całej Polski, ale rów-
nież wśród uczestników można 
było spotkać przedstawicieli Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Krajowego Centrum Ho-

dowli Zwierząt oraz domów au-
kcyjnych. Już kolejny raz uczest-
nikami seminarium byli przed-
stawiciele Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów Zwie-
rząt Futerkowych, który również 
był sponsorem tego wydarzenia. 

W trakcie kilkudniowego se-
minarium, hodowcy mieli oka-
zję do poszerzenia swojej wie-

Seminarium 
w Kazimierzu Dolnym

AKTUALNOŚCI
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dzy w zakresie chowu i hodowli 
zwierząt futerkowych. Wydarze-
nie daje także możliwość wy-
miany własnego doświadczenia 
z innymi hodowcami lub zasię-
gnięcia porad od obecnych na 
seminarium naukowców.

Polski Związek Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerko-
wych wspiera rozwój nauki, jak 
i praktyki w zakresie hodowli 
zwierząt futerkowych w Polsce. 
Wspiera fermy, które uczestniczą 
w badaniach naukowych oraz te, 
które organizują studentom zaję-
cia praktyczne. 

Tegoroczne seminarium w Ka-
zimierzu Dolnym miało bardzo 
intensywny program nauko-

wy, było prezentowanych wie-
le ciekawych wykładów, każdy 
z obecnych mógł znaleźć coś in-
teresującego dla siebie.

Seminarium było bardzo do-
brą okazją do spotkania i zacie-
śnienia współpracy między ho-
dowcami i naukowcami. ■
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Kolejny raz studenci z Wy-
działu Hodowli i Biologii 

Zwierząt UTP w Bydgoszczy, 
w ramach prowadzonego przed-
miotu na kierunku Zootechnika 
�Technologie chowu i hodowla 
zwierząt futerkowych�, mogli 
wziąć udział w zajęciach prak-
tycznych w Þ rmie Skinpolex. 
Tradycja tego typu zajęć trwa już 
od lat osiemdziesiątych, kiedy 
to Spółka mieściła się jeszcze na 
ul. Jagiellońskiej 94.  Studenci, 
po zebraniu się w pamiątkowej 
sali konferencyjnej im. dra Jerze-
go Sławonia i powitaniu przez 
prezesa spółki pana inż. Roma-
na Horoszczuka, przeszli do po-
mieszczenia zwanego lotownią. 
Tutaj pani Jolanta Hryckiewicz 
szczegółowo i dokładnie omówi-
ła zasady lotowania skór norek 
i lisów. Po części merytorycznej, 
studenci mieli rzadką okazję do 
samodzielnej pracy przy skórach. 
Pod czujnym okiem doświad-
czonej selekcjonerki, studenci 
próbowali samodzielnie dokonać 

oceny skór według omówionych 
wcześniej kryterium.

W dalszej części spotkania go-
spodarze zwrócili uwagę na waż-
ną funkcję hodowli zwierząt futer-
kowych w środowisku. Niewątpli-
wie fermy zwierząt futerkowych 
pełnią znaczącą rolę w utylizacji 
kłopotliwych produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęcego. 
Sprawność utylizacyjna ferm wy-
nosi od 77 do 95%. Ponadto skóra 
i okrywa włosowa jest produktem 
całkowicie bezpiecznym dla śro-
dowiska, gdyż ulega ona całkowi-
temu rozkładowi, w przeciwień-
stwie do futer sztucznych. Oprócz 
tego, hodowle zwierząt futerko-
wych mogą stanowić nieswoistą 
ochronę gatunków zwierząt, za-
grożonych istnieniem w środowi-
sku naturalnym. 

Tego rodzaju zajęcia umoż-
liwiają studentom bezpośredni 
kontakt z surowcem pochodzą-
cym z hodowli fermowej. Pogłę-
biają także wiedzę i wyrabiają 
prawdziwy pogląd u młodych 

ludzi na temat korzyści i sensu 
prowadzenia ferm zwierząt futer-
kowych w Polsce.  

Należy podkreślić, iż współ-
praca na niwie naukowej między 
Skinpolexem a Uniwersytetem 
Technologiczno�Przyrodniczym 
w Bydgoszczy trwa już od kilku-
nastu lat. Studenci mają możli-
wość wykorzystania wielu cieka-
wych  materiałów, w tym także 
archiwalnych, udostępnionych 
przez Spółkę do realizacji prac 
magisterskich. W 2014 roku zo-
stały obronione dwie prace ma-
gisterskie, które powstały dzięki 
udostępnieniu materiałów Skin-
polexu. Pani Małgorzata Kugacz 
napisała pracę pt. �Wpływ kuch-
ni paszowej na ocenę aukcyjną 
skór samic norek�, a pani Joanna 
Dąbrowska pracę pod tytułem 
�Wpływ kuchni paszowej na oce-
nę aukcyjną skór samców norek�. 
Obie prace  uzyskały ocenę bar-
dzo dobrą. 

  dr inż. Natasza  Święcicka
   dr inż. Jacek Zawiślak

Kolejna  wizyta  studentów  
z Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego (UTP) w  Bydgoszczy 
w  Skinpolex  sp. z o.o.
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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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Zespół kamicy moczowej 
u norek i lisów

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

SGGW w Warszawie

Tadeusz Jakubowski

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

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
SGGW w Warszawie

Tomasz Nalbert

Nieznane są do końca przy-
czyny i skutki pojawiania 

się kamieni w różnych odcin-
kach dróg moczowych norek i li-
sów. Określamy to jako kamicę 
moczową, lecz na powstanie tego  
schorzenia może składać się wie-
le przyczyn i licznych interakcji, 
leżących u podstaw tej patologii. 
Mówimy o tym jako o zespole 
kamicy moczowej, gdyż  mogą 
brać w niej udział wrodzone lub 
nabyte czynniki Þ zjologiczne, 
bardziej  znane, jak zaburzenia 
metabolizmu i homeostazy wod-
nej organizmu,  dieta, niedobory 
witamin, pH moczu oraz zakaże-
nia i stany zapalne układu mo-
czowego. Każdy z tych  czynni-
ków może odgrywać większą lub 

mniejszą rolę w powstawaniu 
kamieni moczowych. 

Kamień moczowy (urolit) po-
wstaje z wytrącania się minera-
łów znajdujących się w roztwo-
rze moczu, tworząc kryształy. 
Jeżeli zatrzymają się one w dro-
gach moczowych, mogą skupiać 
się i powiększać tworząc kamie-
nie. Sole mineralne mogą odkła-
dać się na skupiskach bakterii, 
strzępkach śluzu i nabłonka 
pęcherza moczowego. Może to 
być piasek o małych ziarnach 
lub kamienie o średnicy u norek 
do  1 cm ( bywają większe), u li-
sów do 2 cm. Mogą być o gład-
kiej, guzowatej lub chropowatej 
powierzchni. Przy uszkadzaniu 
błony śluzowej pęcherza mo-

Fot. 1. Lis � piach w pęcherzu moczowym, pęknięcie pęcherza, krwisty płyn 
w jamie otrzewnowej
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czowego obserwujemy krew 
w moczu. 

Obecność mikrokryształków 
w moczu nie przesądza jeszcze, 
że będziemy mieli do czynienia 
z kamicą moczową. Najczęściej 
obecność kryształków u zdro-
wych zwierząt jest zjawiskiem 
nieszkodliwym. Natomiast nie-
które rodzaje nieprawidłowych 
kryształów i ich skupisk mogą 
mieć znaczenie diagnostyczne 
i prognozować kamicę moczo-
wą. 

Kamienie moczowe zbudowa-
ne są z jednego lub więcej krysta-
licznych minerałów biogennych 
(kamienie złożone) połączonych 
z macierzą organiczną. Zwykle 
jest to jeden rodzaj minerału. 
Skład kamienia może być nie-
jednolity  i mieć wielowarstwo-
wą budowę. Wewnątrz jest jądro 
(ognisko rozpoczęcia  tworzenia 
się kamienia moczowego), po tym 
kamień (stanowi główną masę), 
łupina (warstwa wytrąconego 
materiału, który w pełni otacza 
masę kamienia) oraz kryształy 
powierzchniowe (stanowią nie-
pełne pokrycie zewnętrznej po-
wierzchni kamienia).

U norek i lisów najczęściej 
stwierdzane są kamienie mo-
czowe, zbudowane z fosforanu 
amonowo-magnezowego (stru-
witu), dla których dobrym śro-
dowiskiem jest obojętne i zasa-
dowe pH moczu. Są to również 
dobre warunki do wtórnych za-
każeń układu moczowego bak-
teriami produkującymi ureazę, 
takich jak; Staphylococcus, En-
terococcus, Proteus. Zakażenia 
bakteryjne mogą być zarówno 
przyczyną, jak i konsekwencją 
kamicy moczowej u norek i li-
sów. Długotrwałe drażnienie 
przez kamienie błony śluzowej 
pęcherza moczowego oraz zaka-
żenia bakteryjne mogą powodo-
wać hyperplazję błony śluzowej 
i tworzenie się polipów, co ob-

serwowano przy kamicy moczo-
wej u lisów.

Kamicy moczowej może rów-
nież sprzyjać niedobór witami-
ny A (hypowitaminoza). Nie-
dostateczna podaż tej witami-
ny prowadzi  do zwyrodnienia 
komórek nabłonkowych wielu 
narządów, w tym układu moczo-
wo-płciowego. Dzienne zapo-
trzebowanie lisów na witaminę 
A wynosi 2000�3000 j.m./sztukę, 
norek 1000 j.m./sztukę. Pamiętać 

należy, że witamina A występuje 
wyłącznie w produktach pocho-
dzenia zwierzęcego i  jest bardzo 
nietrwała i łatwo ulega utlenie-
niu/rozkładowi pod wpływem  
zjełczałych tłuszczów, światła, 
tlenu (powietrza). Lisy i norki nie 
syntetyzują witaminy A z karo-
tenów, które zawarte są w rośli-
nach. Dodawanie do karmy piro-
siarczynu sodu może znacznie 
obniżać jej zawartość  w pełnej 
mieszance pokarmowej. U nor-

Fot. 3. Lis � ilość krwistego moczu po pęknięciu pęcherza moczowego

Fot. 2. Lis � pęknięty pęcherz moczowy, piach w pęcherzu
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cząt/szczeniąt pochodzących 
od matek z hypowitaminozą 
witaminy A, często stwierdza 
się w nerkach i pęcherzu mo-
czowym piasek (u lisów fot. 1, 
2, 3, 4) lub kamienie moczowe 
(u lisów fot. 5, 6).  

Przebieg  kliniczny
Konsekwencją kamicy mo-

czowej u lisów i norek może być  
utrudnione i bolesne oddawanie 
moczu,  częściowa lub całko-
wita  niedrożność dróg moczo-
wych, niepełne oddawanie mo-
czu oraz zakażenia bakteriami 
produkującymi ureazę, które 
mogą powodować wytrącanie 
się fosforanów amonowych 
i powstawanie kamieni moczo-
wych. Ponadto może dochodzić 
do urazowego uszkodzenia bło-
ny śluzowej i ściany pęcherza 
moczowego i wylania się moczu 
do jamy brzusznej, co powodu-
je zapalenie otrzewnej i zejście 
śmiertelne. Kamienie moczowe 
mogą uwięznąć w świetle cew-
ki moczowej, spowodować jej 
pełną i utrzymującą się niedroż-
ność, a w konsekwencji unie-
możliwić odpływ moczu z ne-
rek i pęcherza moczowego, co 
prowadzi do rozwoju azotemii. 
W badaniu sekcyjnym obserwu-
jemy u padłych na kamicę mo-
czową norek i lisów nadmiernie 
wypełniony moczem pęcherz 
moczowy (fot 7). Zakażenie bak-
teryjne dróg moczowych powo-
duje uszkodzenie miąższu nerek 
oraz posocznicę, co w ciągu 2�4 
dni prowadzi do śmierci zwie-
rzęcia.

Obserwujemy większą podat-
ność na kamicę moczową norek 
niż lisów.  Mogą już chorować 
norczęta  w wieku 5�6 tygodni 
życia. Przy zakażeniach bakte-
ryjnych choroba u nich szybko 
kończy się śmiercią. 

Różnie kamica moczowa prze-
biega u dorosłych samic i sam-

Fot. 4. Lis � powiększenie nerki, zapalenie nerek w wyniku kamicy nerko-
wej

Fot. 5. Kamica moczowa u lisa
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PIŚMIENNICTWO

ców. U samców obserwuje się 
utratę apetytu, zamakanie skó-
ry na podbrzuszu, krwiomocz, 
powłóczenie zadem, później 
wyniszczenie i śmierć. U ciężar-
nych samic norek, podobnie jak 
u samców jest również wynisz-
czenie, brak łaknienia, zamaka-
nie okolicy sromu, a u kotnych 
norek występują problemy oko-
łoporodowe. Z powodu blokady 
przez kamienie moczowe i pę-
cherz moczowy dróg rodnych, 
samice nie mogą wykocić się, 
słabną i dochodzi u nich do obja-
wów neurologicznych - drgawek, 
uremicznej śpiączki, co szybko 
kończy się śmiercią zwierzęcia. 
Postępowaniem obniżającym 
straty hodowcy mogą być zabie-
gi cesarskiego cięcia, przeprowa-
dzane przez lekarza weterynarii, 
które pozwalają na uratowanie 
dojrzałych  Þ zycznie płodów, 
które można podłożyć innym, 

w tym samym dniu wykoconym 
samicom. Pomimo wszelkich 
starań, najczęściej samice  z po-
wodu mocznicy i wyniszczenia 
nie przeżywają zabiegu.

U lisów choroba prowadzi do 
wyniszczenia na skutek przewle-
kłego przebiegu, powikłań bakte-
ryjnych, powodujących ropne za-
palenie całego układu moczowe-
go. Kamienie moczowe mogą po-
wodować krwiomocz, zwierzęta 
tracą łaknienie i zwykle giną na 
skutek niedrożności dróg mo-
czowych i mocznicy.

Leczenie
Leczenie kamicy moczowej 

u norek i lisów jest praktycznie 
niemożliwe. Prewencyjnie na-
leży zastosować postępowanie, 
które może obniżyć liczbę cho-
rujących zwierząt: 
� dieta (karma) o ograniczonej 

zawartości fosforu i magnezu, 

co spowoduje wytwarzanie 
kwaśnego moczu � pH < 6,3

� farmakologiczne w celu za-
kwaszenia moczu �  poda-
wanie metioniny lub chlorku 
amonu lub kwasu fosforowe-
go (H3PO4)

� podawanie w pokarmie wła-
ściwej dawki witaminy A i wi-
tamin z grupy B (ważna B6).
Należy jednak pamiętać, że 

długotrwałe zakwaszanie orga-
nizmu może spowodować kwa-
sicę metaboliczną, nadmierne 
stężenie wapnia w moczu, hi-
pokaliemię oraz demineraliza-
cję kości.

W przypadku powikłań bak-
teryjnych wybór antybiotyku 
powinien się opierać na wyni-
kach posiewu i oceny antybio-
tykowrażliwości drobnoustroju. 
Antybiotyk powinien być stoso-
wany z przepisu i pod nadzorem 
lekarza weterynarii. ■

Fot. 6. Lis � kamienie moczowe w pęcherzu moczowym

Fot. 7. Norka � kamica moczowa, 
niedrożna cewka moczowa, nad-
miernie wypełniony moczem pę-
cherz moczowy

Fo
t. 

T.
 Ja

ku
bo

w
sk

i

Fo
t. 

ar
ch

.

BRANŻA



18 HODOWCA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Witamina A (retinol) należy 
do witamin rozpuszczal-

nych w tłuszczach, które są nie-
zbędne, obok soli mineralnych, 
do jej wchłonięcia z przewodu 
pokarmowego zwierząt futerko-
wych. Witamina ta występuje 
w dwóch formach: jako witami-
na A i prowitamina witaminy 
A czyli α i β i γ-karoten. Pierw-
sza forma występuje w paszach 
pochodzenia zwierzęcego, dru-
ga natomiast w paszach pocho-
dzenia roślinnego i zwierzęce-
go. Witamina A bierze udział 
w wytwarzaniu nabłonka, skóry, 
wzroście kości, zębów i dzią-
seł. Ochrania nabłonek skóry, 
zapewniając prawidłową czyn-
ność tkanki nabłonkowej oraz 
wytwarzanie śluzu (związku 
mukoitynosiarkowego), waż-
nego czynnika ochronnego na-
błonka. Wpływa na syntezę wie-
lu białek, tłuszczów, ale także 
hormonów, w tym hormonów 
tarczycy. Zwiększa odporność 
organizmu na infekcje, przede 
wszystkim górnych dróg odde-
chowych. U młodych zwierząt, 
jak i u samic ciężarnych oraz 
samców używanych do krycia, 
wzrasta zapotrzebowanie na 
witaminę A. Niedobory wita-

miny A występują najczęściej 
w wyniku niedostatecznej ilości 
tłuszczów w paszy lub na skutek 
przewlekłego upośledzenia pro-
cesów jelitowego wchłaniania 
tłuszczów w przewodzie pokar-
mowym zwierząt. Dostarczana 
zwierzętom w nadmiarze, wy-
wołuje u nich hiperwitaminozę, 
powodującą objawy zatrucia. 
Objawy te mogą objawiać się 
wypadaniem włosów, biegunką, 
łuszczeniem się naskórka skóry, 
zaburzonym i nieregularnym cy-
klem płciowym, czy powiększe-
niem wątroby. Witamina A, po-
dawana jednocześnie z witami-
ną  E, B kompleks i D oraz pier-
wiastkami: cynkiem, wapniem 
i fosforem, działa najskuteczniej. 
Niedobór witaminy A powoduje 
zmiany w komórkach nabłonko-
wych nabłonka wielowarstwo-
wego i gruczołowego. Nabłonek 
wielowarstwowy rogowacieje, 
a gruczołowy przekształca się 
w płaski, który nie pełni już 
funkcji wydzielniczej. Zaburze-
nia funkcji rozrodczych spowo-
dowane niedoborem witaminy 
A występują u wszystkich gatun-
ków zwierząt, w tym także u li-
sów, norek, nutrii, królików oraz 
szynszyli i związane są ze zmia-

Znaczenie Þ zjologiczne witamin 
u mięsożernych zwierząt 
futerkowych 

Cz. II
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

prof. dr hab. Krzysztof Kostro
Katedra Epizootiologii  

i  Klinika Chorób Zakaźnych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet  Przyrodniczy 
w  Lublinie

dr hab. Jerzy Lechowski
Katedra Biochemii i Toksykologii 

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 
Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie
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nami degeneracyjnymi 
nabłonka w jajnikach u samic 
i kanalikach nasiennych u sam-
ców. U lisów występują dodat-
kowo porażenia i niedowłady 
kończyn, spowodowane dege-
neracją osłonek mielinowych 
włókien nerwowych OUN (ob-
wodowego układu nerwowego). 
Zwiększenie wydzielania hor-
monu tyreotropowego ma miej-
sce w przypadku niedoboru wi-
taminy A u norek. U dorosłych 
lisów, norek, szynszyli i króli-
ków hipowitaminoza powoduje 
zaburzenia funkcji rozrodczych, 
jak: nieregularne, a nawet zani-
kające cykle płciowe z przesu-
nięciem terminu rui u samic, 
powstanie zaburzeń procesu 
spermatogenezy i osłabienie lub 
zanik popędu płciowego (libido) 
u samców, utrudnione zapłod-
nienie, poronienia, obumieranie 
płodów, czy ich mumiÞ kację. 
W objawach klinicznych poja-

wiają się także za-
burzenia w tworzeniu 
się okrywy włosowej, 
zapalenia skóry, wypryski, 
owrzodzenia i czyraki, a tak-
że spadek odporności przeciw-
zakaźnej lisów i norek, przede 
wszystkim młodych, oraz zabu-
rzenia nerwowe, drgawki i skur-
cze mięśni. U zwierząt młodych, 
szczeniąt lisów zaburzenia ner-
wowe, drgawki, skurcze klo-
niczno-toniczne, zaburzenia 
koordynacji ruchowej występują 
wcześniej niż u lisów dorosłych. 
Szczenięta mają obniżony próg 
pobudliwości nerwowej, co po-
woduje, że pobudliwość nerwo-
wa ich organizmów jest większa, 
a w konsekwencji najsłabszy 
nawet bodziec stresowy wywo-
łuje paniczny atak nerwowy. Tak 
nadmiernie pobudzone zwierzę 
biega po klatce, a następnie po-
jawiają się skurcze kloniczno-to-
niczne, po wystąpieniu których 

zwierzę słabo 
porusza kończy-

nami lub leży bez ruchu. W na-
stępstwie uszkodzenia i zwy-
rodnienia komórek nabłonko-
wych przewodu pokarmowego 
i układu oddechowego dochodzi 
do przepuszczalności nabłonka 
i przechodzenia drobnoustro-
jów, co powoduje powstawanie 
nieżytów, manifestujących się 
wydalaniem rozluźnionego kału 
z domieszką śluzu, rzadko krwi 
oraz częstszym występowaniem 
chorób płuc. Młode szczenię-
ta urodzone przez matki, które 
w czasie trwania ciąży miały 
niedobory witaminy A, częściej 
zapadają na zapalenie krtani, 
oskrzeli i płuc. Natomiast u mło-
dych norcząt często stwierdza 
się kamienie moczowe w pęche-

namimm  degeneracyjnymi
nabłłonka w jajnikach u samic
i kanalikach nasiennych u sam-
ców. U lisów występują dodat-
kowo porażenia i niedowłady
kończyn, spowodowane dege-
neracją osłonek mielinowych
włókien nerwowych OUN (ob-
wodowego układu nerwowego).
Zwiększenie wydzielania hor-
monu tyreotropowego ma miej-
sce w przypadku niedoboru wi-
taminy A u norek. U dorosłych
lisów, norek, szynszyli i króli-
ków hipowitaminoza powoduje
zaburzenia funkcji rozrodczych,

wiają się także za-
burzenia w tworzeniu 
się okrywy włosowej, 
zapalenia skóry, wypryski, 
owrzodzenia i czyraki, a tak-
że spadek odporności przeciw-
zakaźnej lisów i norek, przede 
wszystkim młodych, oraz zabu-
rzenia nerwowe, drgawki i skur-
cze mięśni. U zwierząt młodych, 
szczeniąt lisów zaburzenia ner-
wowe, drgawki, skurcze klo-
niczno-toniczne, zaburzenia 
koordynacji ruchowej występują 
wcześniej niż u lisów dorosłych. 
Szczenięta mają obniżony próg

zwierzę słabo
porusza kończy-

nami lub leży bez ruchu. W na-
stępstwie uszkodzenia i zwy-
rodnienia komórek nabłonko-
wych przewodu pokarmowego
i układu oddechowego dochodzi
do przepuszczalności nabłonka
i przechodzenia drobnoustro-
jów, co powoduje powstawanie
nieżytów, manifestujących się
wydalaniem rozluźnionego kału

Fot. T. Jakubowski
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rzu moczowym i nerkach, a bło-
na śluzowa dróg moczowych jest 
zmieniona zapalnie. 

Witamina D (cholekalcyfe-
rol, dichydrotachysterol, kalcy-
ferol, wiosterol, ergokalcyferol, 
ergosterol) wchłania się z tłusz-
czami podawanymi z paszą przez 
ścianę jelitową przewodu pokar-
mowego. Witamina D, która syn-
tetyzowana jest w roślinach pod 
wpływem promieni słonecz-
nych, do organizmu zwierząt 
dostarczana jest z paszą, ale jest 
także wytwarzana w ich skórze 
z jej prekursorów (ergosterolu � 
D2), które pod wpływem promie-
ni ultraÞ oletowych zamieniają 
się w skórze w postać czynną 
witaminy D3, pod warunkiem, 
że zwierzęta mięsożerne (lis, 
norka) i roślinożerne (królik, 
szynszyla, nutria) mają dostęp 
do promieni słonecznych. Wita-
mina D bierze udział we wchła-
nianiu witaminy A. Zapobiega 
krzywicy, uczestnicząc w two-
rzeniu i utrzymaniu prawidło-
wej struktury kości i zębów 
w przebiegu procesu ich wap-
nienia poprzez jej wpływ na me-
tabolizm wapnia i fosforu w or-
ganizmie zwierząt, biorąc udział 

w regulacji ich gospodarki wap-
niowo-fosforowej. Wpływa na 
resorpcję wapnia i fosforu w je-
litach i odkładaniu soli mineral-
nych w kościach. Razem z wita-
miną C i A, zapobiega infekcjom 
górnych dróg oddechowych. 
Niedobór witaminy D powoduje 
krzywicę, osteoporozę, osteoma-
lację oraz próchnicę zębów. Na-
tomiast jej nadmiar (hiperwita-
minoza) u zwierząt futerkowych 
mięsożernych może prowadzić 
do wystąpienia zatrucia, mani-
festującego się utratą apetytu, 
zaburzeniami nerwowymi i ru-

chowymi, biegunką, wzmożo-
nym oddawaniem moczu, świą-
dem skóry oraz podniesionym 
poziomem wapnia w surowicy 
krwi i tkankach, odkładaniem 
się wapnia w wątrobie, sercu, 
nerkach, płucach, żołądku i na-
czyniach krwionośnych, zabu-
rzeniami pracy serca, dusznością 
i obrzękiem płuc. Najskuteczniej-
sze działanie witaminy D osiąga 
się wówczas, gdy jest podawana 
wspólnie z witaminą C, A, choli-
ną, a także ze związkami fosforu 
i wapnia. U młodych zwierząt 
futerkowych mięsożernych (li-
sów i norek) i roślinożernych 
(królików, szynszyli i nutrii) jej 
niedobór jest jedną z głównych 
przyczyn powstawania krzywi-
cy (rachitis). Kości są najczę-
ściej zdeformowane i miękkie.  
U dorosłych osobników i samic 
ciężarnych występuje łomikost, 
spowodowany rozmiękaniem 
kości. Młode zwierzęta, które 
chorują na krzywicę i które ją 
przechorowały, wykazują zaha-
mowanie wzrostu, spowodowa-
ne zaburzeniami procesu kost-
nienia i wzrostu kości długich 
ich kończyn. Natomiast u ciężar-
nych samic, które przechorowały 
krzywicę jako młode zwierzęta, 
mogą pojawić się nieprawidłowe 
i trudne porody jako charakte-
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rystyczne następstwo zwężenia 
kości miednicy, powstałe w wy-
niku tej choroby. Niski poziom 
wapnia we krwi, spowodowany 
niedoborami witaminy D, może 
spowodować wystąpienie drga-
wek mięśniowych, czy tężyczki 
okołoporodowej. Zwierzęta sta-
ją się pobudzone i niespokojne 
i zwiększa się przez to skłonność 
do urazów mechanicznych. Na-
tomiast podanie nadmiernej ilo-
ści witaminy D zwierzęciu, pro-
wadzi do hiperwitaminozy, która 
objawia się zwapnieniem serca, 
nerek i mięśni. Niedobór wita-
miny D występuje przy niepra-
widłowym jednostronnym ży-
wieniu oraz w przypadku szyb-
kiego wzrostu młodych zwie-

rząt, a także w wyniku zaburzeń 
pokarmowych. 

Witamina E (tokoferol) nazy-
wana jest czynnikiem płodno-
ści. Występuje w ośmiu odmia-
nach izomerycznych (α, β, γ, δ, 
ε, ζ, η, θ), z tym, że najbardziej 
aktywny jest α tokoferol. Bierze 
udział w oddychaniu komórko-
wym i uczestniczy w przemia-
nach kwasów nukleinowych. 
Zwierzęta futerkowe mięsożer-
ne (lisy i norki) i roślinożerne 
(króliki, szynszyle i nutrie) nie 
potraÞ ą syntetyzować tokofero-
li i są uzależnione od obecności 
tej witaminy w paszy. Zjedzona 
z paszą, gromadzi się u zwierząt 
w tkance tłuszczowej, gruczo-
łach płciowych (jądrach, maci-
cy), wątrobie, mięśniach, sercu, 
krwi, gruczołach wydzielających 
śluz oraz gruczołach wydzielania 
dokrewnego (hormonalnego). Po-
dobnie jak witamina C, A, a także 
aminokwasy siarkowe oraz pier-
wiastek Se (selen), jest przeciw-
utleniaczem i zapobiega przede 
wszystkim utlenianiu tłuszczów 
do nadtlenków. Ma zatem wła-
sności antyoksydacyjne i chroni 
witaminę A przed utlenieniem. 
Wzmacnia również swoistą od-
powiedź immunologiczną po 
wprowadzenia do organizmu 
zwierzęcia antygenu szczepion-
kowego. Wchłanianie witaminy 

E z przewodu pokarmowego od-
bywa się bardzo powoli i w ogra-
niczonej ilości przy udziale kwa-
sów żółciowych obecnych w żół-
ci, z którymi tworzy wchłanialne 
kompleksy. Tylko od 30 do 40% 
przyjmowanej przez zwierzęta 
dziennej dawki witaminy E za-
trzymywane jest w organizmie, 
pozostała część wydalana jest 
wraz z kałem. Szczególną ak-
tywność wykazuje witamina E 
wtedy, kiedy podawana jest rów-
nocześnie z selenem. Witamina 
E zabezpiecza przed poronienia-
mi, warunkuje prawidłowy prze-
bieg procesów rozrodu, hamuje 
procesy starzenia się komórek, 
bierze udział w zaopatrywa-
niu organizmu w tlen, wspólnie 
z witaminą A zabezpiecza płuca 
przed zanieczyszczeniami po-
wietrza, wygładza i uelastycznia 
blizny, ma działanie moczopęd-
ne, obniża ryzyko choroby nie-
dokrwiennej serca (jako czynnik 
przeciwmiażdżycowy). Jełczenie 
tłuszczów w paszach sprzyja po-
wstawaniu hipowitaminozy E. Jej 
niedobór powoduje u zwierząt 
futerkowych mięsożernych upo-
śledzenie funkcji rozrodczych 
(brak rui u samic, a u samców 
bezpłodność w wyniku zaniku 
nabłonka w kanalikach nasien-
nych), wystąpienie możliwości 
poronień w wyniku zwyrodnie-
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nia łożyska, skłonność do niedo-
krwistości, uszkodzenie krwinek 
czerwonych oraz zwyrodnienie 
mięśnia sercowego i mięśni po-
przecznie prążkowanych, dystro-
Þ ę mięśni, a przede wszystkim 
tłuszczowe zwyrodnienie wątro-
by u młodych norek. Pasza poda-
wana zwierzętom powinna być 
zawsze świeża i nie powinna być 
nadmiernie natłuszczana, a już 
niedopuszczalna jest obecność 
w niej starych zjełczałych tłusz-
czów, które inaktywują tę wita-
minę. Leczniczo i zapobiegaw-
czo należy podawać tę witaminę 
tylko drogą pokarmową do paszy 
(per os).  Przy nadmiarze nato-
miast tej witaminy nie stwierdza 
się istotnych objawów zatrucia. 

Witamina K (menadion). Wy-
stępuje w trzech formach: K1, 
K2, K3. Dwie pierwsze są głów-
nie produkowane przez bakte-
rie jelitowe saproÞ tyczne (np. 
pałeczka okrężnicy). U królików 
produkują ją bakterie jelita śle-
pego. Trzecia forma jest syntety-
zowana przez organizmy zwie-
rząt. Wchłanianie tej witaminy 
z jelit odbywa się tak, jak i wi-
taminy E � także przy udziale 
kwasów żółciowych, z którymi 
tworzy wchłaniane kompleksy. 

Uczestniczy w procesie hemo-
stazy (krzepnięcia krwi), pełniąc 
w nim funkcję czynnika, biorą-
cego udział w tworzeniu pro-
trombiny. Zapewnia zatem pra-
widłową krzepliwość krwi i jest 
czynnikiem zmniejszającym 
nadmiernie obÞ te krwawienia. 
Podawana systematycznie, zapo-
biega krwawieniom wewnętrz-
nym i krwotokom. Jej niedobory 
występują u zwierząt w przy-
padku zapalenia jelit, a biegun-
ki mogą być objawem tego nie-
doboru. Niedobory witaminy 
K powodują także wystąpienie 
skazy krwotocznej, która spo-
wodowana jest przez obniżenie 
poziomu syntezy protrombiny 
w wątrobie. U zwierząt pojawia-
ją się wówczas krwawe wybro-
czyny w narządach wewnętrz-
nych organizmu, w przewodzie 
pokarmowym, mięśniach i pod 
skórą. Te i inne powyżej opisa-
ne objawy mogą wystąpić tylko 
u tych sztuk zwierząt, u których 
ma miejsce upośledzone wchła-
nianie tłuszczów, spowodowane 
niedostateczną produkcją żółci, 
ale także u osesków młodych no-
rek, których przewody pokarmo-
we nie zasiedliły jeszcze w pełni 
bytujące tam bakterie, zdolne do 

syntezy witaminy K. U zdrowych 
zwierząt futerkowych problem 
niedoboru witaminy K w zasa-
dzie nie występuje. W ostrych 
objawach klinicznych u chorych 
zwierząt pojawia się skaza krwo-
toczna; po niewielkich urazach 
Þ zycznych pojawiają się obszer-
ne krwiaki, a krew wypływająca 
z ran nie krzepnie.  W obrazie 
sekcyjnym pojawia się szereg 
zmian anatomopatologicznych: 
w jelitach w końcowym odcinku 
przewodu pokarmowego poja-
wia się krew, która wypełniona 
jest treścią o czarnym kolorze, 
natomiast po odpreparowaniu  
powłok skórnych z naczyń wy-
pływa  niekrzepnąca  krew. 

Reasumując, zarówno wita-
miny rozpuszczalne w wodzie, 
jak i tłuszczach, są niezbęd-
nymi składnikami dawki po-
karmowej, które bezpośrednio 
wpływają na wiele ważnych 
procesów przemian metabo-
licznych w organizmie mięso-
żernych zwierząt futerkowych. 
Właściwa ich suplementacja 
warunkuje prawidłowy wzrost 
i rozwój, jak również rozród 
i zachowanie zdrowia zwierząt 
w poszczególnych okresach ho-
dowlanych i produkcyjnych. ■

BRANŻA
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Odsadzenie młodych norek od 
samic to moment krytyczny 

w ich życiu. Powoduje znaczny 
stres wynikający z odłączenia ich 
od matek, ze zmiany miejsca prze-
bywania, warunków utrzymania 
oraz żywienia. Szczenięta zostaną 
bowiem przesadzone do innych kla-
tek, pozbawione możliwości korzy-
stania z mleka matki i będą żywione 
stałą paszą. Należy przypomnieć, 
że żywienie szczeniąt przy matkach 
w początkowym okresie po odsa-

dzeniu ma ogromne znaczenie dla 
wzrostu zwierząt i jakości produ-
kowanych skór. Wynika to z faktu, 
że to właśnie wtedy zwierzęta rosną 
najintensywniej. W okresie po odsa-
dzeniu wyróżnia się fazę szybkiego 
wzrostu, gdy zwierzęta wykazują 
najwyższe przyrosty dobowe, a pod 
jego koniec mają już prawie �ramy� 

dorosłych zwierząt. Intensywny 
wzrost w początkowym okresie ży-
cia powoduje, że błędy wówczas 
poczynione trudno jest potem od-
robić. Dotyczy to nie tylko wzrostu 
zwierząt � �wyrostowości�, wpły-
wającej na długość skór, lecz także 
i jakości okrywy włosowej. Cechą 
okrywy włosowej, która najszyb-
ciej w sposób negatywny reaguje 
na nieprawidłowe żywienie, jest gę-
stość okrywy włosowej. Niedobory 
w tym zakresie powodują, że nie 

wszystkie cebulki włosowe wyka-
zują normalny wzrost. Warto także 
przypomnieć, że na wzrost okrywy 
włosowej wpływa nie tylko żywie-
nie w �okresie kształtowania okry-
wy włosowej�, jak się powszechnie 
uważa, lecz także w okresie go po-
przedzającym.  

Szczenięta odsadza się zazwy-

prof. dr hab. Andrzej Gugołek
Katedra Hodowli 

Zwierząt Futerkowych 
i Łowiectwa, UWM w Olsztynie

Andrzej Gugołek

Odsadzanie szczeniąt norek 
od matek i ich żywienie 
w okresie intensywnego wzrostu

W przedstawionym artykule zostaną przypomniane podstawowe zasady od-
sadzania szczeniąt norek od matek oraz zalecenia dotyczące ich żywienia po 
tym newralgicznym okresie. 

Cechą okrywy włosowej, która najszybciej 

w sposób negatywny reaguje na nieprawidłowe 

żywienie, jest gęstość okrywy włosowej.
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czaj w wieku 6�7 tygodni, gdy są 
już w pełni zdolne do poruszania się 
i pobierania paszy. Literatura zale-
ca wcześniejsze odsadzanie szcze-
niąt tylko od matek wycieńczonych 
i tych, które straciły mleko. Można 
to robić już w 5. tygodniu ich życia. 
Oczywiście szczenięta muszą być 
specjalnie traktowane i żywione. 
Natomiast samice należy poddać 
procesowi leczenia i zaopatrzyć 
w płyny, np. poprzez podanie elek-
trolitów. Samice powinny odzyskać 
kondycję i masę ciała sprzed okresu 
rozrodu.  

Obecnie na większości ferm prak-
tyka hodowlana, wynikająca najczę-
ściej z przesłanek organizacyjnych, 
polega na przenoszeniu szczeniąt 
do innych klatek a pozostawianiu 
samicy w miejscu wykotu. Dawna 
literatura zalecała natomiast przeno-
szenie samic a pozostawianie miotu 
w klatce, co miało zapobiegać nad-

miernemu stresowi. Obecne przepi-
sy dotyczące warunków utrzymania 
zwierząt i wymiarów klatek wska-
zują, że zwierzęta należy rozsadzać 
i utrzymywać parami. Pozostawia 

się także zazwyczaj jedno młode 
z matką � najczęściej najsłabsze-
go w miocie samca, co pozwoli na 
późniejsze bezbłędne zidentyÞ ko-
wanie osobników. Ma to znaczenie 
zarówno dla racjonalnego wykorzy-
stania klatek, a także dla łagodnego 
zakończenia laktacji. Kwestia, we-
dług jakiego klucza � płci powinny 
być  rozmieszczane zwierzęta, jest 

niejednoznaczna. Większość badań 
wskazuje, że najlepiej umieszczać 
je parami różnopłciowymi � samiec 
z samicą. Natomiast wydaje się, że 
umieszczenie dwóch samic w jednej 

klatce jest najgorszym rozwiąza-
niem, gdyż powoduje najwięcej za-
chowań agresywnych. Jednak inne 
badania nie potwierdzają takich 
prawidłowości. Niektórzy hodowcy 
uważają, że zwierzęta mogą począt-
kowo przebywać grupowo, ale tyl-
ko do pewnego czasu. Najczęściej 
problemy agresji międzyosobniczej 
zaczynają się w okresie września. 

Szczególnie istotnym zagrożeniem sanitarnym 

w naszym kraju są powszechnie stosowane 

różnorodne uboczne produkty drobiowe.

Fot. T. Jakubowski
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Badania wykonane w ostatnich latach przez 
pracowników Instytutu Zootechniki: dr M. Piór-
kowską, prof. D. Kowalską i dra A. Zonia potwier-
dzają opinię zagranicznych badaczy, dotyczącą 
liczby zwierząt w klatkach. W przeprowadzonym 
przez nich eksperymencie, skóry norek utrzymy-
wanych po 2 sztuki w klatce wyróżniały się naj-
lepszymi parametrami jakości i najmniejszą liczbą 
uszkodzeń. 

Samice podczas laktacji oraz szczenięta muszą 
być żywione do woli. Warto także przypomnieć, 
że, jeszcze przed odsadzeniem, należy szczenięta 
przebywające z matkami dokarmiać. Dotyczy to 
szczególnie większych miotów. Badania naukowe 
wskazują, że plenność norek w ostatnich latach 
została znacząco podniesiona na drodze selekcji � 
samice rodzą więcej szczeniąt, natomiast ich wy-
dajność mleczna nie uległa dużym zmianom. Do-
karmianie podnosi niewątpliwie pracochłonność 
procesu hodowlanego, jednak może zapobiegać 
stratom szczeniąt i upadkom wyczerpanych samic. 
W przypadku dużych miotów, łączna masa miotu 
przed odsadzeniem może być zdecydowanie wyż-
sza niż masa ciała samicy. Zatem jej wydajność 
mleczna jest niewystarczająca i wymaga ona po-
mocy hodowcy w wykarmieniu szczeniąt.

Po odsadzeniu mieszanka paszowa podawana 
szczeniętom powinna być pod względem kompo-
nentowym, zawartości składników pokarmowych 
i wartości energetycznej zbliżona do stosowanej 
w czasie odchowu przy matkach. Konieczne jest 
w dalszym ciągu żywienie paszą o dużej koncen-
tracji energii, którą można uzyskać przez podawa-
nie odpowiedniej ilości dobrej jakości tłuszczu. 
Procentowy udział energii metabolicznej z białka 
powinien wahać się od 33 do 40%, tłuszczu od 45 
do nawet 55%, a węglowodanów od 12 do 20% 
(tab.1). 

Najczęściej uznaje się, że wartość energe-
tyczna 1 kg mieszanki paszowej, podawanej 
młodym rosnącym norkom, powinna wahać 
się od 1100 do 1500 kcal (około 4,600-6,276 
MJ/kg). Wskazane jest w miarę wzrostu zwie-
rząt stopniowe zwiększanie udziału energii 
metabolicznej z węglowodanów. W opisy-
wanym okresie hodowlanym, w żywieniu 
można wykorzystać prawie wszystkie rodza-
je dostępnych materiałów paszowych mię-
sno-rybnych, w ilościach pozwalających na 
zbilansowanie składu dawki. Jednak w po-
czątkowym okresie wybierane powinny być 
komponenty łatwo przyswajalne, gdyż układ 
pokarmowy młodych norek jest w pełni roz-

Dedykowane rozwiązania
ubezpieczeniowe 
dla hodowli i gospodarstw.

Insurance Expert Sp. z o.o.
tel. 22 462 83 40

www.insuranceexpert.pl 
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winięty dopiero w wieku 8-10 
tygodni. W końcowym okresie 
wzrostu, jeszcze przed okresem 
właściwego kształtowania okry-
wy włosowej, należy zwrócić 
uwagę, aby w paszy znajdowała 
się dostateczna ilość aminokwa-
sów siarkowych, niezbędnych 
do budowy włosów.

W okresie po odsadzeniu 
szczególną uwagę należy zwra-

cać na stan sanitarno-higienicz-
ny komponentów paszowych 
i gotowej mieszanki paszowej. 
W miesiącach letnich, przy 
wysokiej temperaturze, pasze 
pochodzenia zwierzęcego szyb-
ko ulegają psuciu. Mieszanki 
paszowe i materiały paszowe, 
stosowane w żywieniu zwierząt 
futerkowych mięsożernych, sta-
nowią najczęstsze źródło drob-

noustrojów chorobotwórczych, 
gdyż są dla nich idealną pożyw-
ką z uwagi na znaczną zawartość 
białka, wilgotność, rozdrobnie-
nie i wymieszanie. Dlatego też 
zaleca się stosowanie, w odpo-
wiedniej ilości, konserwantów 
uniemożliwiających nadmierny 
rozwój mikroß ory oraz antyutle-
niaczy stabilizujących tłuszcze. 
W przypadku skarmiania ryb 
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zawierających enzym tiaminazę 
oraz trójmetyloaminę, wprowa-
dza się do mieszanki paszowej 
zwiększone dawki witaminy B1 
do około 25 mg/kg paszy oraz 
związki zawierające żelazo. Źró-
dła skandynawskie zalecają, aby 
żelazo dodawane było w ilości 
100-140 mg/kg karmy wilgotnej. 

W okresie po odsadzeniu pa-
szę norkom powinno się poda-
wać co najmniej 2-3 razy dzien-
nie. W lipcu żywimy je najczę-
ściej 2-3 razy, natomiast od sierp-

nia 2 razy. Jednak wyniki wielu 
eksperymentów wskazują, że im 
częściej zwierzęta są karmione, 
tym uzyskuje się lepsze wyniki 
produkcyjne. Jeśli szczenięta 
są zbyt młode i nie mogą dosię-
gnąć do karmy i wody, należy 
im to bezwzględnie umożliwić. 
Istotna jest także konsystencja 
zadawanej karmy. Do dokarmia-
nia szczeniąt powinna być ona 
rzadka, z dużą ilością wody, co 
ułatwi jej pobieranie oraz zabez-
pieczy podaż odpowiedniej ilo-

ści płynu. Powinna mieć także 
konsystencję zapobiegającą jej 
ściekanie z siatki, a zwierzęta 
muszą mieć zapewniony nie-
ograniczony dostęp do świeżej 
wody. 

W okresie po odsadzeniu 
wyodrębnia się podokres do 
około połowy lipca � początku 
sierpnia, gdy przyrosty zwie-
rząt są najintensywniejsze i od 
lipca-sierpnia do września, gdy 
stają się wolniejsze. Najczęściej 
na przełomie sierpnia i wrze-
śnia młode norki mają 85-90% 
masy ciała dorosłych zwierząt. 
Należy także zwrócić uwagę na 
różnice we wzroście samców 
i samic. Samice przyrastają wol-
niej i szybciej kończą wzrost. 
Po wspomnianym wyżej termi-
nie przyrost masy ciała wyni-
ka w zdecydowanej większości 
z odkładania tkanki tłuszczowej 
zapasowej. 

W okresie odchowu szczeniąt 
przy matkach oraz bezpośrednio 
po odsadzeniu należy zadbać 
o bardzo dobrą jakość sanitarną 
komponentów i całej mieszanki 
paszowej. Powinno się zatem 
rygorystycznie dbać o jakość 
sanitarną podawanych materia-
łów paszowych, eliminując po-
tencjalne zagrożenia zatruciami. 
Powszechnie uznaje się, że stan 
sanitarny pasz zależy od rodzaju 
pozyskiwanego surowca paszo-

� Euro skrzynki

� Mieszałka 300 l

� Prawidła 17

� Klatki pojedynki

� Śrutownik bijakowy

Kontak: Bogdan Błanek tel. 600 834 093

� Czesarka do lisów

� Słup do mizdrowania

� Trzepak do skór

� Bębny do lajtrowania

� Suszarnia do lisów na 60 szt.

�  Łamacz 1 KW
�  Cesarka do lisów
�  Słupy do mizdrowania
�  Bębny do lajtrowania
�  Szafa do suszenia na 70 sztuk
�  Trzepak do skór
�  Agregat chłodniczy NOWY TYP
� Prawidła 17
�  Elektroniczny wykrywacz rui 

u lisów
Kontakt 

Józef Heresztyn
Tel. 667 674 118

Tabela 1 
Zapotrzebowanie rosnących norek na składniki pokarmowe 
(wg Zalecenia żywieniowe� 2011)

Gatunek
Procentowy udział energii metabolicznej z:

białka tłuszczu węglowodanów

Norka hodowlana 33�40 45�55 12�20

Tabela 2 
Orientacyjne dobowe zapotrzebowanie rosnących norek na energię 
metaboliczną w kJ (wg Zalecenia żywieniowe� 2011)

Wiek (dni)
Norki hodowlane

Samce Samice

51�60 960 740

61�90 1240 920

91�120 1360 1010

121�150 1530 1050

151�180 1610 1100

181�210 1650 1200

BRANŻA
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wego, sposobu jego transportu 
oraz czasu i metod przechowy-
wania. Szczególnie istotnym 
zagrożeniem sanitarnym w na-
szym kraju są powszechnie sto-
sowane różnorodne uboczne 
produkty drobiowe.

Stwierdzono także, na pod-
stawie licznych badań, że żywie-
nie paszą o niższej koncentracji 
bakterii podnosi wyniki produk-
cyjne zwierząt. Zapobieganie 
skażeniom mikrobiologicznym 
mieszanek paszowych powinno 
obejmować: wzmożoną kontro-
lę punktów krytycznych, ste-
rylizację termiczną produktów 
wątpliwych, stosowanie konser-
wantów chemicznych i biolo-
gicznych, a także dodawanie do 
karmy probiotyków i prebioty-
ków. Należy też zwracać uwagę, 
aby szczególnie we wczesnym 
okresie wzrostu pH mieszanki 

paszowej nie obniżyło się do po-
ziomu powodującego obniżenie 
pobrania paszy. 

Zatrucia, mające swoje źró-
dło w komponentach mieszanek 
paszowych, dzieli się na pocho-
dzenia biologicznego i chemicz-
nego. Do tych pierwszych zalicz-
my głównie produkty rozpadu 
białka oraz zjełczałe tłuszcze. 
Do drugich: insektycydy, pesty-
cydy, herbicydy i sól kuchen-
ną, które mogą zanieczyszczać 
pasze. Należy pamiętać, że sól 
kuchenna powyżej 4 g/kg masy 
ciała zwierzęcia może powo-
dować komplikacje zdrowotne. 
Niedocenianym najczęściej za-
grożeniem są miko toksyny, czyli 
metabolity grzybów, znajdujące 
się w komponentach paszowych 
pochodzenia roślinnego. 

Istotne jest także, aby zwie-
rzęta nie były narażone na stres. 

Do najczęściej występujących 
czynników, obok wspomnia-
nych powyżej zatruć, należy 
stres cieplny oraz zmiana skła-
du podawanej paszy. Zwierzęta 
w takich sytuacjach zaprzestają 
pobierania paszy, co wpływa 
negatywnie na ich wzrost. Na-
tomiast czynnikiem stresowym, 
o którym musimy pamiętać 
i któremu musimy poddać mło-
de norki, są szczepienia ochron-
ne. 

Mam nadzieję, że przypo-
mniane powyżej zasady, zapew-
ne doskonale znane większości 
hodowców, pozwolą na unik-
nięcie problemów związanych 
z odsadzeniem szczeniąt i ich 
żywieniem w początkowym 
okresie, a także staną się podsta-
wą osiągnięcia korzystnych wy-
ników produkcyjnych � czego 
życzy autor. ■
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EKSTRUDOWANEJ

PRZETWÓRSTWO ROLNE 
GĄSIOREK Sp.J.
ul. Wrzesińska 8
62-250 Czerniejewo 
Tel/fax 61 4273 166
e-mail: biuro@grhgasiorek.pl
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10 czerwca 2015 r., nr 41/2015 (405)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ roz-
patrzyła: - informację Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi na temat stanu negocjacji rundy Doha WTO,
- informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
temat skutków dla polskiego rolnictwa planowanej 
umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu i in-
westycji pomiędzy USA i UE,- informację Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach 
Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 
w kwietniu i maju 2015 r.

Informacje przedstawiła podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZoÞ a 
Szalczyk.

Trwające obecnie negocjacje tzw. rundy Doha 
rozpoczęły się w 2001 r. i jest to najdłuższa w hi-
storii WTO runda negocjacyjna, obejmująca swo-
im zakresem handel towarami i usługami. Proble-
matyka rolna - najtrudniejszy element negocjacji 
- obejmuje trzy Þ lary: liberalizację dostępu do ryn-
ku, redukcję wsparcia dla producentów oraz ogra-
niczenie i eliminację wsparcia eksportu. Według 
informacji napływających z Genewy, nadal nie 
osiągnięto porozumienia co do bazy dla wypraco-
wania ram przyszłego porozumienia dla głównych 
obszarów negocjacji, a w szczególności zasad 
udzielania wsparcia producentom oraz liberali-
zacji dostępu do rynku. Obecny przebieg rozmów 
wskazuje, że istnieje możliwość odłożenia najważ-
niejszych decyzji do Konferencji Ministerialnej 
WTO w grudniu br. 

Prace nad planowaną Umową o Transatlantyc-
kim Partnerstwie w Dziedzinie Handlu i Inwesty-
cji (TTIP) między UE a USA mają charakter tajny 
i ze strony europejskiej prowadzi je Komisja Eu-
ropejska. Upoważnienie dla strony europejskiej 
zakłada wyłączenie z procesu liberalizacji naj-
bardziej wrażliwych obszarów, w tym rolnictwa. 
Polskie stanowisko w tej kwestii jest niezmienne 
i również sprowadza się do ograniczenia plano-
wanego porozumienia w przypadku rolnictwa 
poprzez wprowadzenie m.in. kontyngentów ta-
ryfowych oraz bezterminowych klauzuli ochron-
nych dla towarów rolnych. Minister podkreśliła, 
że umowa pomiędzy UE a USA nie może stanowić 
zagrożenia dla polskiego rolnictwa. Poinformo-

wała, że w czerwcu br. resort rolnictwa planuje 
zorganizowanie seminarium poświęconego TTIP.
Minister przedstawiła najważniejsze ustalenia 
odbywających się w kwietniu i maju prac Rady 
Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. 
Dyskusję wzbudziła kwestia, poruszona podczas 
spotkania kwietniowego, obowiązkowego wska-
zywania kraju pochodzenia lub miejsca pocho-
dzenia mleka i produktów mleczarskich oraz 
pewnych rodzajów mięsa, żywności nieprzetwo-
rzonej oraz produktów jednoskładnikowych oraz 
składników, które stanowią ponad 50% danego 
rodzaju żywności. 

Posłowie pytali o stanowisko resortu rolnictwa 
co do problemu. W odpowiedzi naczelnik wydziału 
w Departamencie Rynków Rolnych MRiRW Anna 
Patkowska poinformowała, że resort jest przeciw 
obowiązkowemu znakowaniu pochodzenia żyw-
ności, natomiast podsekretarz stanu MRiRW  Zo-
Þ a Szalczyk stwierdziła, że ostateczne stanowisko 
w tej sprawie nie zostało jeszcze wypracowane.

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/, 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ oraz 
Zdrowia /ZDR/ przystąpiły do rozpatrywania se-
nackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o za-
wodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych oraz niektórych innych ustaw (druk 
nr 3226).

Proponowana nowelizacja zmierza do wpro-
wadzenia możliwości odwołania się przez stro-
ny postępowania z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej od orzeczeń sądów korporacyjnych 
do sądu okręgowego zamiast przyjętego obecnie 
trybu odwoławczego w postaci kasacji do Sądu 
Najwyższego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke poinformował, że 
przedmiotowe rozwiązanie nie zyskało poparcia 
Rady Ministrów, która negatywnie ocenia przedło-
żony projekt ustawy.

Komisje przyjęły wniosek o odrzucenie ww. 
projektu.

Komisje przyjęły sprawozdanie, w którym 
wnoszą o odrzucenie projektu z druku nr 3226. 
Sprawozdawca � poseł Artur Dunin (PO). ■

Informacja o pracach komisji sejmowych 
VII kadencja



DRODZY HODOWCY

Tegoroczne seminarium naukowe poświęcone hodowli 
mięsożernych zwierząt futerkowych organizowane przez

Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych 
odbędzie się w dniach 4-5 wrzesień 2015 r.

w hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym

Szczegółowe informacje będą wysyłane do Państwa listownie.

JUŻ TERAZ ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SWOJEGO 
UCZESTNICTWA POD NR TEL. 61 814 70 51
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Producent
klatek na lisy

i elementów do klatek, 
spody, półki

Dane kontaktowe
tel. 691 697 673, 601 498 658

e-mail: drutplast@we.pl

Sprzedaż norek 
wysoko cenionej odmiany velvet

w następujących wariantach barwnych: 
Silver, White, Palomino, 

Pearl, Brown, Mahogany, 
Cross i Black. 

Wysokiej jakości velvet 2%. 
Możliwość dostawy

zarówno dużych jak i małych ilości. 

Gwarantowany zysk.

Zachęcamy do kontaktu 
w celu uzyskania szczegółowej oferty:

Naabjerg Mink
Osoba kontaktowa: Flemming Madsen

Nr tel. +45 51273733
Email: ß emmingemadsen@hotmail.com   
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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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ROVIMIX B-EXTRA"!"(5,2#%4:%"2-.2.$%4%""31#+"45,/.7.1%'*"$5-%(54+"D
@3.2=7"2-.2.$%45%A"B:;6B-.4C
PREGNOS H"!"31,3%1%-")#)3,845%?0'+"'./#5,440"/5,-C"$>.:1,25,"1.#1./)
@3.2=7"2-.2.$%45%A"31.E"&%:-+'#45,"F<G:;6B-.4C
H-BIOTIN MAX"!"1,;)&)?,"31.',2+"#%'*./#0',"$>2:=1#,"5>3.31%$5%"?%:.9H"$8.2%
@3.2=7"2-.2.$%45%A"31.E"&%:-+'#45,"F<G:;6B-.4C
KANI-HOLD MAX"!"#%3.75,;%"$+2-C3.$%45)":%457%&5#()"5>%)-.%;1,2?5<"3./%$%4+"$>2+I
-)%'?%'*"2-1,2.$+'*"/&%"#$5,1#0-
@3.2=7"2-.2.$%45%A"G:;6B-.4C
WITAMINA E + SELEN"!"3./%$%4%"$>.:1,25,"54-,42+$4,;."$#1.2-)"31#+"2:%1(5%45)"
$+2.:.:%&.1+'#4,?"3%2#+".1%#"$>.:1,25,"1.#1./)<"25&4,"$8%9'5$.9'5"%4-+.:2+/%'+?4,
@3.2=7"2-.2.$%45%A"F<G:;6B-.4C

Dodatki do pasz:
IMMUN-O-MINK"!"31#+$1%'%"#%7)1#.40"231%$4.9H"):8%/)"5(()4.&.;5'#4,;.<"$#(%I
;%",J,:-+$4.9H"2#'#,35,K<"3.31%$5%"?%:.9H".:1+$+"$8.2.$,?
WITAMINA C"!"3.7)/#%"(,'*%45#(+"./3.14.9'5.$,".1;%45#()<"75,1#,")/#5%8"$>2+4-,I
#5,"*,(.;&.754+<"3.$2-%$%45)",1+-1.'+-=$".1%#"$>31#+2$%?%45)"L,&%#%
CHLOREK CHOLINY"!"$2:%#%4+"31#+"$+2.:.,4,1;,-+'#4+(".:1,25,"L+$5,45%<"$23.(%I
;%"31%'C"$0-1.7+<"./-8)2#'#%":.(=1:5"'5%8%
METIONINA"!"45,#7C/4%"/&%"31%$5/8.$,;."1.#$.?)"$8.2%"5>2:=1+"#$5,1#0-<"2+4-,#+"75%I
8,:<")'#,2-45'#+"$>/,-.:2+:%'?5"'#+&5"./-1)$%45)".1;%45#()<"/#5%8%".'*1.445,"4%"(50L2#"
$0-1.7+"5>4,1,:
CZOSNEK SUSZONY"!"3.31%$5%"$%&.1+"2(%:.$,":%1(+
GLUKOZA"!"3.31%$5%":.4/+'?C"2%(5'"$>.:1,25,"$+:.-=$".1%#"#(45,?2#%"2+4/1.("$+I
'#,13%45%"&%:-%'+?4,;.
ARBOCEL"!":.4',4-1%-"$8=:4%"2)1.$,;."/./%$%4+"/.":%1(+<"$>',&)")#)3,845,45%"$8=:I
4%"3.:%1(.$,;."$>/%$',"L+$5,45.$,?"5>3.31%$+"$8%9'5$.9'5"E"#+'#4+'*":%1(+
LACTI GEL"!"#$5C:2#%"#%$%1-.9H"$./+"$>:%1(5,".1%#"3.31%$5%"?,?":.42+2-,4'?C<"2#'#,I
;=&45,"#%&,'%4+"$>.:1,25,"&,-45(

Deratyzacja:
RATER"!";1%4)&%-"/."#$%&'#%45%"(+2#+"5>2#'#)1=$

Dezynfekcja sucha:
DEZOSAN" !"31.2#,:".>/#5%8%45)"7%:-,15.7=?'#+(<"31#,#4%'#.4+"/."3.$5,1#'*45" 5> 3.I
(5,2#'#,K"*./.$&%4+'*
@3.2=7"2-.2.$%45%A"2-.2)?,"25C"3.31#,#"1.#2+3+$%45,"31,3%1%-)"4%"3.$5,1#'*45C"/,#+4I
J,:.$%40"$>/%$',"MFIBFF;6(N
DEZOSAN !"#$%&'"!"31.2#,:".>/#5%8%45)"7%:-,15.7=?'#+("O4-+"P&,%"Q./2-1%2#%?0'+"3'*8+R<"
/."3.$5,1#'*45"5>3.(5,2#'#,K"*./.$&%4+'*
@3.2=7"2-.2.$%45%A"2-.2)?,"25C"3.31#,#"1.#2+3+$%45,"31,3%1%-)"4%"3.$5,1#'*45C"/,#+4I
J,:.$%40"$>/%$',"MFIBFF;6(N

Dezynfekcja mokra:
VIRAGRI" !" 45,)-&,45%?0'+" 31,3%1%-" /,#+4J,:'+?4+<" /#5%8%" 7%:-,15.7=?'#.<" ;1#+7.7=?'#."
5>$51)2.7=?'#.
VIRKON S"!"31,3%1%-".>2#,1.:5("23,:-1)("%:-+$4.9'5"$51)2.7=?'#,?"5>7%:-,15.7=?'#,?

Pozostałe produkty:
ALUMINIUM SPRAY"!"/.".'*1.4+"5>35,&C;4%'?5"2:=1+
ANTYKANIBAL SPRAY"!"#%3%'*"31#,'5$":%457%&5#(.$5
LIGNOCEL"!"$8=:4%"/1,$4%"7):.$,;."/."'#+2#'#,45%<")2#&%'*,-45%45%"5>:.2(,-+:5"J)-,1
REHOFIX"!";1%4)&%-"#>:.&7":):)1+/#+"/."'#+2#'#,45%<")2#&%'*,-45%45%"5>:.2(,-+:5"J)-,1

Dezynfekcja rąk:
SOFT CARE"!"31,3%1%-"/."/,#+4J,:'?5"10:"S"/.#.$45:

Środki do konserwacji paszy:
PIROSIARCZYN SODU"!"/#5%8%"*%()?0'."4%"1.#$=?"7%:-,155"5>3&,945
OXY-NIL" !" /#5%8%" *%()?0'." 4%" 1.#$=?" 7%:-,155" 5> 3&,945" /." :.42,1$%'?5" 3%2#+" 7.;%-,?"
$>-8)2#'#

ZAM(WIENIA W BIURZE PZHIPZF ODDZIA) W TARNOWIE PODG(RNYM

&*+, 61 814 70 51

OFERTA HURTOWNI PZHiPZF 
w Tarnowie Podgórnym


