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Klika słów wstępu
Celem operacji było wypracowanie wytycznych i zaleceń dla producentów drobiu w celu
uzyskania produktu – o podwyższonej jakości. Innowacje w Projekcie pn. Bezpieczna Ferma dotyczyły zastosowania w chowie kurcząt rzeźnych kopalin naturalnych (zeolitu i haloizytu), a także
promowania projektu oraz mięsa drobiowego w ramach innowacyjnych działań marketingowych
takich jak np. tworzenie skeczy i krótkich filmików dla konsumentów wyjaśniających istotę produkcji przemysłowych w kraju. Projekt jest finansowany z dotacji w ramach działania „Współpraca”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środki własne członków
Konsorcjum realizujących operację
Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2020 r., a zakończyła w styczniu 2022 r. Możliwa
była dzięki współpracy konsorcjantów.
W przypadku operacji Bezpieczna Ferma warto podkreślić zróżnicowanie oraz relatywnie dużą
ilość podmiotów w niej zaangażowanych. Projekt dotyczył chowu zwierząt i to w różnych lokalizacjach, na fermach drobiu. Prace w ramach projektu polegały na opracowaniu zracjonalizowanej
metody odchowu kurcząt rzeźnych z wykorzystaniem mieszanin glinokrzemianów stosowanych
zarówno w żywieniu jak i w ściółce podczas odchowu. Badania prowadzono w warunkach produkcyjnych. To również miało bardzo istotny wpływ na skomplikowanie i ryzyka projektu (np. kwestia chorób w stadzie). Oprócz tego pojawiało się sezonowe zagrożenie związane z grypą ptaków.
Co więcej, pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na trzy z pięciu realizowanych w projekcie
etapów. Niezbędne było szybkie wypracowanie nowych ścieżek współpracy, a także zwiększenie
środków bezpieczeństwa w trakcie kontaktów bezpośrednich. W tym okresie mieliśmy do czynienia ze znaczącymi wzrostami cen, w tym w szczególności pasz, środków ochrony osobistej i wielu
innych wydatków zaplanowanych w budżecie projektu. Realizacja zadań zaplanowanych jeszcze
w IV kwartale 2018 roku i w ramach cen z tamtego okresu okazała się dużym wyzwaniem dla
wszystkich konsorcjantów, jednakże dzięki współpracy wszystkich członków konsorcjum cele
projektu zostały osiągnięte.
Badania przeprowadzone przez Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich miały na
celu ocenę wpływu stosowania zeolitu i haloizytu zarówno jako dodatku do paszy dla kurcząt rzeźnych, jak i higienizacji obiektu inwentarskiego, w szczególności w odniesieniu do:
- jakości surowca rzeźnego,
- występowanie FPD (Foot Pad Dermatitis)
- jakości podeszew stóp kurcząt rzeźnych (ograniczenie Foot Pad Dermatitis),
- wyników produkcyjnych (zużycie paszy na 1 kg masy ciała, ocenę przyrostów itd.),
- oceny redukcji emisji odorów w obiektach inwentarskich objętych badaniami
Rolnicy - producenci drobiu byli zaangażowani na każdym etapie prowadzonych badań i realizowali chów zgodnie z metodyką badań i zaleceniami dra inż. M Banaszaka – kierownika naukowego
nadzorującego projekt.
Kampania marketingowa i przeprowadzone wśród konsumentów badania realizowane przez
Olszewsky Sp. z o.o. wskazują, że konsumenci są skłonni płacić za mięso więcej, jeśli będą mieli
pewność, że pochodzi z chowu w ramach systemu Bezpiecznej Fermy. Osiągnięto także założone cele
działań popularyzujących system Bezpieczna Ferma. W szczególności obiecujące są efekty spotkań
z rolnikami i przedstawicielami zakładów ubojowych/przetwórstwa/dystrybucji.
Analiza ekonomiki odchowu przygotowana przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pozwala na oszacowanie w jakich warunkach cenowych stosowanie przez
producentów systemu Bezpiecznej Fermy wpłynie na poprawienie wyników ekonomicznych chowu
kurcząt rzeźnych. Rolnik, dysponując dokumentacją opracowaną w ramach projektu oraz znając
koszty zastosowania kopalin zeolitu i haloizytu do paszy i ściółki i ceny sprzedaży żywca drobiowego
wyprodukowanego w ramach tego systemu, będzie mógł podjąć racjonalną decyzję.
Już teraz możemy powiedzieć: WSPÓŁPRACA BYŁA OWOCNA !
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Historia, skład konsorcjum,
ważne daty projektu
Projekt „Bezpieczna Ferma” na tle sytuacji gospodarczej
Branża drobiarska w Polsce jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem
w przemyśle mięsnym. Krajowa produkcja drobiu charakteryzuje się dynamicznym
postępem technologicznym (Dybowski 2004). Ten obszar produkcji boryka się ze specyficznymi dla siebie problemami, od rozwiązania których zależy jego rozwój, jak i dalsze
funkcjonowanie.
Polska jest w światowej czołówce pod względem produkcji kurcząt rzeźnych i pierwszym w Europie, gdzie około 40% produkcji trafia na rynki zagraniczne, co oznacza,
że jest to ważna branża w naszej krajowej gospodarce. Ponadto polskie drobiarstwo
konkuruje, w szczególności na rynkach zewnętrznych, z produkcją z innych krajów,
w szczególności spoza UE, jak Brazylia, Ukraina, USA, czy kraje azjatyckie. Krajowa produkcja dotąd konkurowała głównie ceną. Obecnie kluczowe jest wyróżnienie się/zdobycie przewagi konkurencyjnej wyższą jakością produkcji. Jest to też zgodne ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów – poszukujących właśnie mięsa wyższej jakości,
od identyfikowalnego rolnika, pochodzącego z chowu prowadzonego z dbałością
o dobrostan zwierząt i ograniczenie stosowania farmakologicznych środków weterynaryjnych. Dla utrzymania/rozwoju branży niezbędne jest zapewnienie eksportu,
w szczególności do krajów UE, bez niego nadprodukcja wywoła kryzys branży. Stąd też,
aby utrzymać rozwój branży potrzebne są innowacyjne technologie, które pozwolą na
uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości. W ten trend bez wątpienia wpisuje się system nadzorowanej produkcji „Bezpieczna Ferma”, którego nadrzędnym celem
jest uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości, przy 42-dniowym chowie kurcząt rzeźnych z zachowaniem podwyższonego dobrostanu, przy zastosowaniu dodatku
kopalin naturalnych do paszy oraz do ściółki. Poprzez zastosowanie dodatku kopalin
naturalnych możliwe będzie także podniesienie jakości podeszew stóp poprzez ograniczenie występowania kontaktowego zapalenia podeszew stóp brojlerów (Foot Pad Dermatitis). Ponadto dodanie kopalin naturalnych może pozytywnie wpływać na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji odorów. Omawiany system jakości uwzględnia
zatem potrzeby: 1) poprawy dochodowości rolników oraz 2) dbałości o relacje społeczne
producentów drobiu z okolicznymi mieszkańcami obszarów wiejskich.
Dnia 17 grudnia 2019 roku w siedzibie ARiMR w Warszawie została podpisana
umowa NR 00016.DDD.6509.00050.2018.02 pomiędzy członkami Konsorcjum Bezpiecz7
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na Ferma a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach której uzyskaliśmy dotację z działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przeznaczyliśmy środki własne członków Konsorcjum
na realizację operacji „Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów”.
Całkowity budżet operacji: 2.706.957,00 PLN
Projekt uzyskał 35 pkt i zajął 2 miejsce na liście przysługiwania pomocy finansowej
w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r. w pozostałych województwach.

Poznaj partnerów operacji
Roman Wiśniewski
PRZEDSTAWICIEL KONSORCJUM
Prezes Zarządu
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, ul. Rzemieślnicza 6,87-162 Lubicz
Przedstawiciele
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Minikowo 1, 89-122 Minikowo
Dyrektor Ryszard Kamiński, Tadeusz Sobczyński, Anna Mońko-Łanucha
Anna Rybka
KIEROWNIK PROJEKTU
dr inż. Mirosław Banaszak
KIEROWNIK NAUKOWY
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
Daniel Olszewski
PARTNER BIZNESOWY
Olszewsky Spółka z o.o.
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
Marek Figas
PRODUCENT DROBIU
Andrzej Pańka
PRODUCENT DROBIU
Henryk Rybka
PRODUCENT DROBIU
Robert Wiśniewski
PRODUCENT DROBIU
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Na początku był pomysł… 27 marca 2018

Daniel Olszewski przedstawia Romanowi Wiśniewskiemu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (Zrzeszenie) swój pomysł
na prosty system jakości, który poprawi sytuację ekonomiczną hodowców drobiu.

Przedstawienie projektu 17 maja 2018

Na spotkaniu w Mierzynku Daniel Olszewski przedstawia członkom Zrzeszenia założenia projektu. Pomysł spotyka się z zainteresowaniem.

Spotkanie w ODR 22 czerwca 2018

Ustalono, że zostanie powołana grupa operacyjna składająca się z czterech filarów:
(1) rolników reprezentowanych przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj, (2) naukowców z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP,
sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw reprezentowanych przez Zeolitex/Olszewsky
Sp. z o.o. oraz doradcę rolniczego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie.

Zrzeszenie dołącza do Bezpiecznej Fermy 13 lipca 2018

Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o przystąpieniu do programu Bezpieczna Ferma.

Partner naukowy 26 lipca 2018

Przedstawienie systemu Bezpieczna Ferma dr inż. Mirosławowi Banaszakowi, reprezentującemu Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). Propozycja przeprowadzenia badań pilotażowych.

Grupa Operacyjna Bezpieczna Ferma 8 sierpnia 2018

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się
spotkanie Grupy Operacyjnej (konsorcjum), której celem będzie realizacja programu
Bezpieczna Ferma w ramach unijnego działania „Współpraca”.

Badania pilotażowe 10 sierpnia 2018

Zrzeszenie zleca Wydziałowi Hodowli i Biologii Zwierząt przeprowadzenie badań pilotażowych w terminie sierpień-październik na terenie fermy drobiu Roberta
Wiśniewskiego w Mierzynku.

Spotkanie robocze 28 sierpnia 2018

W miesiącach sierpień-październik trwają prace nad przygotowaniem wniosku
o dofinansowanie

Zakończenie badań pilotażowych 10 października 2018

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt zakończył doświadczenie na terenie fermy drobiu w Mierzynku.

Konferencja w Minikowie 12 grudnia 2018

Podczas spotkania z członkami Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj dr inż. Mirosław Banaszak oraz Daniel Olszewski przedstawili
dotychczasowe wnioski z przebiegu projektu.
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Powstaje Konsorcjum „Bezpieczna Ferma” 31 grudnia 2018

W skład konsorcjum weszły podmioty reprezentujące różne środowiska. Kujawsko
Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj reprezentowali Prezes Roman Wiśniewski, Robert Wiśniewski, Anna, Henryk i Przemysław Rybka, Marek Figas,
Andrzej Pańka. Dr inż. Mirosław Banaszak reprezentował Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy. Aleksander Bomberski i Anna Mońko występowali w imieniu
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, natomiast Daniel Olszewski
w imieniu Zeolitex/Olszewsky Sp. z o.o. reprezentował przedsiębiorców z sektora MŚP.

Pierwsze posiedzenie Konsorcjum 9 grudnia 2019

W związku z ogłoszeniem wyników przez ARiMR i uzyskaniem przez projekt drugiego miejsca w rankingu ogólnopolskim, odbyło się spotkanie robocze przed podpisaniem umowy.

Podpisanie umowy o dofinansowanie 17 grudnia 2019

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa podjęła decyzję o podpisaniu umowy
z Grupą Operacyjną „Bezpieczna Ferma”. Całkowity budżet operacji: 2 706 957,00
PLN.
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Anna Mońko-Łanucha
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolnniczego w Minikowie

Dobrostan drobiu

Producenci mięsa zarówno dążą do tego by ich produkt był dobrej jakości i przede
wszystkim zdrowy. Aby osiągnąć ten cel, należy spełnić szereg wymagań w trakcie
całego łańcucha produkcji.
Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) w 2008 r. przyjęła następujące definicje dobrostanu:
dobrostan zwierząt oznacza, w jakim stopniu zwierzę radzi sobie w warunkach
w jakich żyje. Dobrostan określa się jako dobry, jeżeli (według kryteriów naukowych)
zwierzę jest zdrowe, „zadowolone”, dobrze odżywione, bezpieczne, potrafi wyrażać
wrodzone zachowania i jeżeli nie odczuwa takich nieprzyjemnych stanów jak: bol, strach
czy wyczerpanie. Dobrostan zwierząt wymaga profilaktyki i opieki weterynaryjnej,
odpowiednich pomieszczeń, warunków chowu, żywienia, transportu, jak też humanitarnego sposobu uboju. Dobrostan określa stan zwierzęcia dotyczy opieki nad zwierzęciem, warunków chowu oraz humanitarnego traktowania.
W przypadku drobiu dobrostan definiowany jest między innymi, kiedy zwierzęta
są wolne od głodu i pragnienia – przez zapewnienie im świeżej wody i paszy zabezpieczającej ich potrzeby w zakresie dobrej zdrowotności, wzrostu i żywotności, wolne od
dyskomfortu – przez zabezpieczenie im schronienia, optymalnych warunków środowiska i wygodnej powierzchni legowiska do wypoczynku.
Istnieją również kryteria/wskaźniki oceny poziomu dobrostanu.
PRODUKCYJNE (zootechniczne) i ZDROWOTNE (weterynaria) – produkcyjność,
wygląd zwierzęcia i jego kondycja, zachorowalność i śmiertelność, rozrodczość. FIZJOLOGICZNE – badanie parametrów immunologicznych i biochemicznych krwi, łącznie
z poziomem hormonów stresowych, BEHAWIORALNE – obserwacje zachowań zwierząt w określonych warunkach utrzymania.
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Do wskaźników higienicznych, które wpływają na odpowiedni dobrostan to warunki
termiczno-wilgotnościowe (temperatura, wilgotność powietrza, ruch powietrza, ochładzanie, temperatura odczuwalna), poziom zanieczyszczeń powietrza (mikrobiologiczny,
pyłowy, gazowy CO2, NH3, H2S), jakość (ściółki, paszy, wody). Za wskaźniki higieniczne
można uznać również zabiegi mające na celu unieszkodliwienie potencjalnych źródeł
zakażenia zwierząt takich jak dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja.
Przepisy określające dobrostan drobiu – kurcząt rzeźnych
Podstawa prawna Przepisy określające dobrostan drobiu:
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 56
poz. 344) zawiera przepisy ogólne oraz Minimalne wymagania dotyczące utrzymania kur niosek (rozdział 4) i Minimalne wymagania dotyczące utrzymania kurcząt
brojlerów (rozdział 5) z późniejszymi zmianami
Przepisy ogólne
1. Rozporządzenie określa wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu:
kur niosek oraz kurcząt brojlerów z gatunku kura (Gallus gallus).
2. Kury nioski i kurczęta rzeźne utrzymuje się:
a) w kurniku;
b) w systemie otwartym, z wyłączeniem kur niosek do ukończenia 6. tygodnia życia
oraz kurcząt brojlerów.
3. Zwierzętom zapewnia się możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi.
4. Zwierzętom zapewnia się opiekę i warunki utrzymywania uwzględniające minimalne
normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania.
5. Zwierzęta utrzymuje się w warunkach:
a) nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub
cierpień;
b) zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;
c) umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.
BROJLERY
W kurniku, w którym utrzymuje się kurczęta brojlery:
1) stosuje się oświetlenie sztuczne oświetlające co najmniej 80 % powierzchni użytkowej,
którego natężenie, mierzone na poziomie oka ptaka, wynosi co najmniej 20 lux;
2) lekarz weterynarii może dopuścić czasowe ograniczenie poziomu natężenia oświetlenia.
W okresie 7 dni od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku, a także w okresie
3 dni przed przewidywanym dniem ich uboju oświetlenie dostosowuje się do 24-godzinnego rytmu, z okresami za ciemnienia trwającymi co najmniej 6 godzin ogółem
i co najmniej z jednym okresem nieprzerwanego za ciemnienia trwającym przynajmniej
4 godziny, z wyłączeniem okresów przyciemniania.
Kurczęta brojlery dogląda się co najmniej dwa razy dziennie, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na objawy wskazujące na obniżony poziom ich dobrostanu lub
zdrowia.
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Kurczęta brojlery, które mają poważne urazy, uszkodzenia ciała lub wykazują wyraźne objawy zaburzeń stanu zdrowia, takie jak trudności w chodzeniu, poważne puchliny
brzuszne lub wady rozwojowe mogące być przyczyną cierpień, poddaje się leczeniu lub
natychmiastowemu ubojowi, o czym informuje się powiatowego lekarza weterynarii.
W celu umożliwienia kontroli pomieszczeń, doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze pomieszczenia te wyposaża się w stałe lub przenośne oświetlenie
sztuczne.
Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt:
1) wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się
do czyszczenia i odkażania;
2) czyści się i odkaża.
Odchody oraz niezjedzone resztki paszy usuwa się z pomieszczeń, w których
utrzymuje się drób, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni
i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia te zabezpiecza się przed muchami
i gryzoniami.
Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia umieszcza się w taki
sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić
bezkonfliktowy dostęp ptakom do paszy i wody.
Wyposażenie i sprzęt:
1) powinny być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie
powodowały nadmiernego hałasu;
2) sprawdza się co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwa.
Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się kurczęta rzeźne powinna być
twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.
W pomieszczeniach, w których utrzymuje się brojlery kurze obieg powietrza, stopień
zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymuje się
na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.
W przypadku wyposażenia pomieszczeń w mechaniczny lub automatyczny system
wentylacji system ten łączy się z:
1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;
2) systemem wentylacji awaryjnej.
W kurnikach, w których utrzymuje się kurczęta brojlery, mechaniczny lub automatyczny system wentylacji działa w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniej
temperatury i wilgotności.
Instalację elektryczną w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta wykonuje się w sposób określony w przepisach Prawa budowlanego.
Kurczętom brojlerom zapewnia się stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Urządzenia do pojenia instaluje się w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się. Kurczęta żywione są paszą dostosowaną do ich wieku, masy ciała
i stanu fizjologicznego. Kurczętom brojlerom zapewnia się stały dostęp do paszy
albo ich karmienie przeprowadza się w okresach oświetlenia, a w przypadku kurcząt
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przeznaczonych do uboju ostatnie karmienie przeprowadza się nie później niż na 12
godzin przed ich ubojem.
Minimalne warunki utrzymywania kurcząt brojlerów
1. Kurczęta brojlery utrzymuje się w kurniku, w którym maksymalne zagęszczenie
obsady wynosi 33 kg/m2, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5
2. Kurnik dla kurcząt brojlerów wyposaża się w:
– urządzenia do karmienia -urządzenia do pojenia – ściółkę
3. W kurniku dla kurcząt brojlerów minimalizuje się poziom hałasu.
Kurnik dla kurcząt brojlerów, jego wyposażenie oraz znajdujący się w nim sprzęt czyści się i odkaża, a ściółkę wymienia przed każdym umieszczeniem w nim nowego stada
kurcząt brojlerów.
4. Kurczęta brojlery mogą być utrzymywane w kurniku, w którym maksymalne
zagęszczenie obsady wynosi 39 kg/m2, jeżeli:
1) kurnik ten spełnia wymagania, o których mowa w powyższych pkt. 2 i 3
2) posiadacz kurnika lub opiekun prowadzi, przechowuje, aktualizuje i udostęp		 nia dokumentację zawierającą szczegółowe opisy systemu produkcji, a w szcze		 gólności:
		 a) plan kurnika, w tym wymiary powierzchni użytkowej,
		 b) opis systemu wentylacji oraz, jeżeli to konieczne, schładzania i ogrzewania
			 raz z jego lokalizacją, plan wentylacji zawierający docelowe parametry
			 jakości powietrza, takie jak prędkość przepływu powietrza i temperatura,
		 c) informacje dotyczące: systemów karmienia i pojenia oraz ich lokalizacji, sys			 temów alarmowych i awaryjnych systemów zasilania w przypadku awarii
			 wyposażenia elektrycznego lub mechanicznego nie zbędnego dla zdrowia
			 i dobrostanu zwierząt,
		 d) informacje o typie używanej podłogi i ściółki;
3) posiadacz kurnika lub opiekun niezwłocznie przekazuje powiatowemu lekarzo		 wi weterynarii właściwemu ze względu na lokalizację kurnika dla kurcząt broj		 lerów informacje o wszelkich zmianach dotyczących tego kurnika, wyposażenia
		 lub proce dur mogących wywrzeć wpływ na dobrostan kurcząt brojlerów;
4) kurnik ten jest wyposażony w system wentylacji oraz, jeżeli to konieczne, syste		 my ogrzewania schładzania, które zapewniają, że:
		 a) stężenie mierzone na poziomie głów kurcząt:
			 – amoniaku (NH3) nie przekracza 20 ppm,
			 – dwutlenku węgla (CO2) nie przekracza 3 000 ppm,
		 b) temperatura wewnątrz tego kurnika nie przekracza temperatury na zewnątrz
			 więcej niż o 3°C, jeżeli temperatura na zewnątrz kurnika mierzona w cieniu
			 przekracza 30°C,
		 c) średnia wilgotność względna mierzona wewnątrz kurnika w okresie 48
			 godzin nie przekracza 70 %, jeżeli temperatura na zewnątrz kurnika jest niższa
			 niż 10°C.
5. Kurczęta brojlery mogą być utrzymywane w kurniku, w którym maksymalne
zagęszczenie obsady wynosi 42 kg/m2, jeżeli:
1) kurnik ten spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 4
2) kontrole gospodarstwa, w którym utrzymuje się kurczęta brojlery, przeprowa		 dzone w okresie ostatnich 2 lat przez powiatowego lekarza weterynarii
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		 właściwego ze względu na lokalizację kurnika dla kurcząt brojlerów nie wykazały
		 żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
		 ochrony zwierząt, z tym że w przypadku, gdy w okresie ostatnich 2 lat taka
		 kontrola nie została przeprowadzona, lekarz ten przeprowadza ją niezwłocznie;
3) skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej, co najmniej w siedmiu kolejno
		 sprawdzonych stadach z tego kurnika, wynosi poniżej wartości 1% + 0,06%
		 pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach, z zastrzeżeniem
		 ust. 2.
W przypadku gdy wartość skumulowanego wskaźnika śmiertelności dziennej co najmniej w siedmiu kolejno sprawdzonych stadach z kurnika wynosi powyżej wartości
1% + 0,06% pomnożonej przez wiek stada w dniu uboju podany w dniach, obsada może
zostać zwiększona, jeżeli z wyjaśnień posiadacza kurnika lub opiekuna wynika, że wyższa wartość skumulowanego wskaźnika śmiertelności dziennej powstała niezależnie
od woli posiadacza kurnika lub opiekuna.
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Glinokrzemiany w produkcji zwierzęcej

Produkcja drobiarska jest dynamicznie rozwijanym się sektorem rolno-spożywczym
na całym świecie. Polska klasyfikuje się na 1. miejscu, jako lider europejskiej produkcji drobiu, natomiast światową czołówkę stanowią Stany Zjednoczone, Brazylia oraz
Chiny. Przez wiele lat obserwuje się trendy związane z produkcją mięsa drobiowego,
a także wiele wyzwań, które niejednokrotnie powodowały problemy wśród producentów.
Ilość wyprodukowanego żywca, a także jakość uzyskanego surowca to najczęściej
omawiane zagadnienia z punktu widzenia producentów i konsumentów. Jednakże na
optymalny poziom powyższego mają także wpływ inne czynniki, takie jak warunki środowiskowe, w tym stan budynku, mikroklimat, rodzaj i jakość ściółki. Od kilku lat coraz większą uwagę zwraca się na dobrostan utrzymywanych zwierząt, a także szeroko
pojętą bioasekurację. Już w 2006 roku producenci oraz wiele firm związanych z branżą
zootechniczną musiało zmierzyć się z wyzwaniem jakim było zastąpienie antybiotykowych stymulatorów wzrostu innymi, alternatywnymi preparatami wspomagającymi
zdrowie i kondycję ptaków, co przekłada się na dobre wyniki produkcyjne.
Do takich rozwiązań można zaliczyć substancje probiotyczne, prebiotyczne, a także fitobiotyki, eubiotyki, czy kwasy organiczne i enzymy. Istotnym z punktu widzenia
obecnych trendów jest to, aby dodatki były przyjazne środowisku, co wpisuje się w politykę Europejskiego Zielnego Ładu. Coraz większą popularność w produkcji oraz nauce
zyskują glinokrzemiany. Są to naturalne minerały pochodzenia wulkanicznego, które
wykazują wszechstronne właściwości, zarówno adsorpcyjne, jak i farmakologiczne.
W produkcji zwierzęcej poznane zostały jako dodatek technologiczny do paszy oraz
ściółki. Naukowcy z różnych ośrodków badawczych na przestrzeni lat stwierdzili,
iż glinokrzemiany mają korzystny wpływ na wzrost ptaków, a także rozwój narządów,
układu pokarmowego oraz układ odpornościowy, co przekłada się na bezpieczną produkcję drobiarską. Glinokrzemiany to grupa minerałów, do których można zaliczyć
m.in. zeolit, haloizyt, a także bentonit czy kaolin. Dzięki swojej przestrzennej, rurowatej
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budowie mają one zdolność pochłaniania toksycznych gazów, takich jak amoniak, a także gromadzą w przestrzeniach wodę.
W szeroko rozumianych działaniach na rzecz biobezpieczeństwa stada, warto rozważyć wykorzystanie uzyskanych w projekcie Bezpieczna Ferma rezultatów związanych
z praktycznym stosowaniem glinokrzemianów. Rekomendujemy ich stosowanie jednocześnie jako posypki na ściółki różnego rodzaju oraz jako dodatek do pasz.
Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że dodatek glinokrzemianów
na poziomie 1-2% nie miał negatywnego wpływu na efektywność produkcji. Zbyt duży
udział glinokrzemianów w paszy może niekorzystnie wpływać na adsorpcję składników odżywczych, co obniża wydajność produkcji. Badania, gdzie zastosowano dodatek
zeolitu na poziomie 4% w paszy wykazały, iż wzrost kaczek rzeźnych był mniejszy, niż
w grupie ptaków, gdzie nie stosowano dodatku technologicznego.
Stosowanie dodatku mieszanin glinokrzemianowych jako posypka na świeżo umyte
posadzki (nawet jeszcze schnące), a potem na ściółkę (średnio 150 g/m2) i przy każdym
dościelaniu (średnio 150 g/m2) może poprawić warunki dobrostanowe i wpłynąć na
komfort cieplny kurcząt 1-dniowych podczas zasiedlania. Mokra posadzka zaścielona
w pośpiechu, obniża właściwości izolacyjne ściółki. Zimna ściółka nie sprzyja rozproszeniu kurcząt po powierzchni podłogi, a kurczęta niechętnie się przemieszczają aby
pobierać paszę czy wodę. Dosypka mieszanek glinokrzemianowych może obniżyć ilość
zużywanego materiału ściołowego podczas okresu odchowu – ściółka jest dłużej sucha
i ma zwiększoną chłonność, lepiej wiąże wilgoć co wpływa na ograniczone parowanie
i unoszenie się wydzielających się odorów.
Dodatek w formie zasypki jest łatwy do zastosowania poprzez posypywanie, zapylanie lub dodatek do granuli podczas peletowania słomy (bez negatywnego wpływu
na infrastrukturę urządzeń do peletowania). Podczas odchowu ze ściółką wzbogacaną
zasypką glinokrzemianową podczas prowadzonych badań, zaobserwowano dodatkowo
redukcję populacji bytujących stawonogów, w tym pleśniakowca lśniącego czy ektopasożytów kurzych.
Stosowanie dodatku glinokrzemianu takiego jak zeolit czy mieszaniny zeolit z haloizytem może zmniejszyć zapotrzebowanie na probiotyki z uwagi na fakt, że u drobiu grzebiącego – wpisując się w naturalny instynkt pobierania ziaren piasku, wpływa
na poprawę rozwoju kosmków jelitowych – są one dłuższe i jednoczesne pogłębienie
krypt jelitowych. Przy stosunkowo krótkim przewodzie pokarmowym u kurcząt, szybkim przemieszczaniu się treści jelitowej, takie wsparcie rozwoju struktury jelit, zwiększa
powierzchnię zdolną do efektywniejszego wchłaniania składników pokarmowych
paszy – w tym najdroższego, białka paszy. Zastosowanie przez cały okres odchowu
dodatku (dawka 0,5-2%/1 tonę paszy), ale nie większej iż 2% udziału. Z uwagi na fakt,
że ceny rynkowe paszy dynamicznie się zmieniają, a przy zależności cen pasz od cen
poekstrakcyjnej śruty sojowej, dodatek glinokrzemianów poprzez ograniczanie pogarszania się przydatności pasz (zawilgocenie paszy, porażenie grzybami, szkodliwe
mikotoksyny). Glinokrzemiany jako dodatek, nie tylko sprzyjają wykorzystaniu
najdroższego składnika jakim jest białko paszy, ale dodatkowo mogą zabezpieczać producenta przed stratami finansowymi wynikającymi ze stanu technicznego magazynów
paszowych, czy czasu przechowywania pasz przeznaczonych do skarmiania.
Interesującym, może być fakt towarzyszący badaniom projektowym – ograniczenie
uciążliwości odorowej. Jak dotąd ocena uciążliwości odorowej nie jest sprecyzowana
i obiektywna, a polega jedynie na subiektywnej ocenie uciążliwości odorów. Faktem
jest, że zużyte powietrze z kurników produkcyjnych może już nie stanowić powodu do
sporu sąsiedzkiego – wystarczy zastosować dodatek glinokrzemianów do ściółki oraz
paszy.
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Technologia produkcji – doświadczenia
W projekcie „Bezpieczna Ferma” przeprowadzono 16 doświadczeń na 4 fermach
wielkotowarowych w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie analizowano dodatek zeolitu i haloizytu do paszy oraz ściółki na różnym poziomie. Doświadczenia przeprowadzono w 4 etapach. W każdym z nich stosowano inny rodzaj ściółki dla kurcząt
rzeźnych Ross 308. W etapie 1 – użyto pszennej słomy ciętej, w etapie 2 – żytniej słomy
ciętej, w etapie 3 – peletu ze słomy, a w etapie 4 użyto torfu. Kurczęta rzeźne utrzymywano w kojcach doświadczalnych, po 100 sztuk w podziale 10-ciu powtórzeń.
Analizowano wyniki produkcyjne, w tym przyrosty masy ciała, spożycie i wykorzystanie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała. Grupa kontrolna utrzymywana była według
standardowej technologii produkcji kurcząt rzeźnych, natomiast w grupach doświadczalnych dodano glinokrzemiany w różnych proporcjach do paszy, a także aplikowano
je do ściółki w formie zasypki. Po zakończonym odchowie wybrano kurczęta rzeźne
do analizy laboratoryjnej jakości mięsa, a także do badań histologicznych i genomicznych układu pokarmowego oraz mikrobiologicznych ściółki i powietrza w budynkach.
W etapie 5 projektu wykonano wdrożenie najefektywniejszych dawek dodatku technologicznego dla każdej z ferm, gdzie odchów kurcząt rzeźnych prowadzony był w skali
wielkotowarowej. Analizowano zawartość gazów toksycznych i zachodzące zmiany
w czasie produkcji. W tabelach przedstawiono proponowany udział mieszanki minerałów w każdej z doświadczeń, zarówno do paszy jak i ściółki.
Metodyka badań oraz umieszczenie doświadczeń w różnych warunkach odchowu,
umożliwiły szerokie spektrum obserwacji. Dzięki powtarzalności doświadczeń w kolejnych
etapach realizowanych w danym gospodarstwie, możliwe było porównanie efektywności
czynnika doświadczalnego w ujęciu określonej infrastruktury i technologii odchowu. Cztery
fermy - to cztery reprezentatywne środowiska i co ważne, przy różnych warunkach, śmiało
można stwierdzić – że glinokrzemiany mogą sprawdzić się w każdej technologii odchowu.
Dodatkowym wnioskiem z naszych badań, może być, że mieszaniny glinokrzemianów mogą znaleźć zastosowanie również wśród utrzymujących małe stada drobiu
w gospodarstwach drobnotowarowych lub kurnikach hobbystów. Sąsiedztwo małych
stad drobiu ma znaczenie dla ferm wyspecjalizowanych w produkcji kurcząt rzeźnych,
między innymi pod względem możliwości wystąpienia ognisk czy rozpowszechniania
się chorób zwalczanych z urzędu (AI i inne). Stosowanie napylania ściółki glinokrzemianami to sucha sanityzacja, która może ograniczać obniżenie warunków zoohigienicznych w małych kurnikach.
Różnorodność obiektów i technologii wykorzystywanych do odchowu kurcząt rzeźnych ma znaczenie dla dobrostanu drobiu. Wspólnym celem nowoczesnych producentów drobiu jest dbałość o jakość warunków utrzymywania drobiu, a jednym z wpisujących się w tę strategię działań jest bioasekuracja – bezpieczeństwo biologiczne stada,
które może mieć znaczenie dla ostatecznej efektywności opłacalności produkcji kurcząt
rzeźnych. Glinokrzemiany w ściółce mogą obniżać poziom FPD w stadzie, eliminować
pośrednio odparzenia skóry żywca, co przekłada się również na klasyfikację tuszek
w ostatecznym rozliczeniu.
Mieszanki glinokrzemianów – zeolitu i haloizytu, pomimo, że są one znanymi
od dawna kopalinami, we współczesnej produkcji drobiarskiej stanowią doskonałą
alternatywę dla świadomego producenta dostosowującego technologię odchowu do
współczesnych trendów wynikających ze standardów jakościowych mięsa drobiowego
- żywca, jak i wpływających na efekty produkcyjności - warunków utrzymania (higiena
kurnika, jakość paszy, jakość wody) kurcząt w kurniku.
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Wyniki badań
W tej sekcji przedstawiono wybrane wyniki z doświadczeń w projekcie „Bezpieczna Ferma”. Dotychczas zostało opublikowanych 5 oryginalnych publikacji naukowych
w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, będących na liście Ministra Edukacji
i Nauki. Na podstawie niniejszych prac oraz wyników dotychczas niepublikowanych
opisano rozdział 6.
1) Banaszak M., Biesek J., Adamski M. 2021. Wheat litter and feed with aluminosilicates for improved growth and meat quality in broiler chickens. PeerJ 9, e11918
http://doi.org/10.7717/peerj.1191
2) Banaszak M., Biesek J., Adamski M. 2021. Aluminosilicates at Different Levels in Rye Litter and Feed Affect the Growth and Meat Quality
of Broiler Chickens. Veterinary Research Communication. In press.
DOI: 10.1007/s11259-021-09827-x
3) Banaszak M., Biesek J., Adamski M. 2021. Growth performance
and meat quality from broiler chickens reared with zeolite and halloysite
in feed and straw pellet. Animal Science Journal, 92(1), e13649. DOI:
10.1111/asj.13649
4) Banaszak
M.,
Biesek
J.,
Adamski
M.
2022.
Research
Note:
Growth and Meat Features of Broiler Chicken with The Use of Halloysite
as a Technological Additive to Feed and Peat Litter. Poultry Science, 101(1),
101543. DOI: 10.1016/j.psj.2021.101543
5) Biesek J., Dunisławska A., Banaszak M., Siwek M., Adamski M. 2021. The
Impact of Hydrated Aluminosilicates Supplemented in Litter and Feed on the
Chicken Growth, Muscle Traits and Gene Expression in the Intestinal Mucosa.
Animals, 11(8): 2224 https://doi.org/10.3390/ani11082224

1. Wyniki badań – etap 1, publikacja 1.
Dodatek glinokrzemianów do paszy i ściółki miał pozytywny wpływ na parametry produkcyjne, cechy tuszki oraz jakość mięsa, na co wskazują wartości analizowanych cech. Dodatek haloizytu i zeolitu (25:75) na poziomie 0,5-2% w paszy dla kurcząt
brojlerów może poprawić przyswajalność paszy, o czym świadczy wyższa masa ciała
i przyrosty masy ciała, a także całkowita masa umięśnienia. Biorąc pod uwagę wpływ
glinokrzemianów na ściółkę, najlepsze wyniki osiągnięto w grupie ptaków, w której
do ściółki pszennej dodano 0,475 kg/m2 haloizytu i zeolitu. Uzyskane w naszych badaniach
wartości masy mięśni, wodochłonności oraz zawartości białka w mięśniach są zgodne
z wieloma innymi doniesieniami dotyczącymi korelacji między tymi cechami. Podsumowując, badania wskazują, że haloizyt i zeolit mogą być stosowane w paszach (stosunek
25:75, 0,5-2%) oraz w ściółce ze słomy pszennej (po 0,475 kg/m2 zeolitu i haloizytu).

2. Wyniki badań – etap 2, publikacja 2.
W etapie 2 kurczęta utrzymywano na ściółce z słomy ciętej żytniej. Masa ciała i przyrost masy ciała były większe w grupach doświadczalnych (2-5) niż w grupie kontrolnej
(1), natomiast pobranie paszy było mniejsze w grupach 1 i 2. Masa ciała, masa tuszki
i większości jej elementów były większe w grupach, gdzie stosowano glinokrzemiany.
Mięśnie piersiowe z grupy kontrolnej charakteryzowały się lepszą wodochłonnością
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i wyższą zawartością białka, natomiast te z grupy 4 charakteryzowały się wyższą zawartością kolagenu i wody. Mięśnie piersiowe z grupy 3 charakteryzowały się mniejszym
wysyceniem barwą żółtą niż w grupie 2. Mięśnie nóg z grupy 1 charakteryzowały się
mniejszym zaczerwienieniem niż w grupie 4. Zdolność utrzymania wody w mięśniach
była lepsza w grupie 3, a zawartość białka większa w grupie 2. Zawartość tłuszczu
w mięśniach nóg była niższa we wszystkich grupach doświadczalnych w porównaniu
z grupą kontrolną. Wskazuje to na przydatność glinokrzemianów w praktyce chowu
drobiu, przy lepszym wzroście i jakości mięsa. Pasza dla grup 2-5 (doświadczalnych)
zawierała haloizyt i zeolit w proporcji 25:75. Zawartość glinokrzemianów w paszy była
różna w zależności od fazy żywienia: 0,5, 1, 1,5 lub 2%. W ściółce zastosowano następujące dawki: 2, 800 kg/m2 (haloizytu); 3, 0,400 kg/m2 (haloizyt) i 0,400 kg/m2 (zeolit);
4, 0,800 kg/m2 (zeolit); 5, 0,200 kg/m2 (haloizyt) i 0,600 kg/m2 (zeolit).

3. Wyniki badań – etap 3, publikacja 3.
W etapie 3 zastosowano jako materiał ściołowy pelet ze słomy. W grupach doświadczanych użyto różnych proporcji zeolitu i haloizytu w paszy
(stosunek 25:75; 0,5% do 2%) oraz zasypywano pelet minerałami (kg/m2):
2, 0,650 haloizytu; 3, 0,325 haloizytu i 0,325 zeolitu; 4, 0,650 zeolitu 5, 0,160 haloizytu i 0,490 zeolitu). Masa ciała była większa we wszystkich grupach doświadczalnych,
podobnie jak masa tuszek, z wyjątkiem grupy 2. Spożycie paszy było mniejsze w grupach 3 i 5 niż w grupie 4. Masa mięśni piersiowych była większa w grupie 3 niż w grupie
kontrolnej. W grupach 2, 3 i 5 zdolność zatrzymywania wody w mięśniach piersiowych była lepsza niż w grupie 4, a mięśniach nóg w grupach 3 i 4 niż w grupach 1 i 5.
Korzystny wpływ glinokrzemianów w paszach i ściółce na wzrost i jakość mięsa był wykazany na podstawie większości badanych cech, co sugeruje brak negatywnego wpływu
przy stosowaniu glinokrzemianów na poziomie 0,5 do 2% w paszy oraz 650 g na 1 m2
powierzchni peletu w różnych proporcjach.

4. Wyniki badań – etap 4, publikacja 4.
W grupie doświadczalnej w paszy zastosowano 0,5% haloizytu przez cały okres
odchowu, a w ściółce torfowej 0,500 kg haloizytu na 1 m2 powierzchni. Wykazano,
iż dodatek haloizytu miał korzystny wpływ na ograniczenie występowania zmian
skórnych określanych jako footpad dermatitis. Wykazano istotnie większą masę ciała,
a także masę tuszki i skrzydeł w grupie doświadczalnej. Mięśnie z grupy doświadczalnej charakteryzowała większa wartość pH po 24 godzinach od uboju, a także większa
zawartość białka i wody oraz mniejsza zawartość tłuszczu śródmięśniowego i soli, zarówno w mięśniach piersiowych i nóg. Ściółka z haloizytem charakteryzowała się niższym
pH, ale bez potwierdzenia statystycznego. Powyższe sugeruje możliwość praktycznego
wykorzystania haloizytu w produkcji kurcząt brojlerów, zarówno jako dodatku technologicznego do paszy oraz ściółki torfowej.

5. Wyniki badań – publikacja 5.
W publikacji naukowej zaprezentowano badania dotyczące układu odpornościowego
oraz efektywność produkcji. Praca została napisana na podstawie jednego z doświadczeń z etapu 3, gdzie ściółka miała formę peletu. Grupa 1 była grupą kontrolną. W grupie 2 do ściółki dodawano 0,650 kg/m2 haloizytu, a do paszy 0,5-2% (haloizyt i zeolit
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w stosunku 1:1); w grupie 3 użyto zeolit (0,650 kg/m2) do ściółki i 0,5-2% do paszy (tak
jak w grupie 2). Stwierdzono większą masę ciała, przyrost masy ciała i współczynnik
wykorzystania paszy na 1 kg przyrostu masy ciała w 18. i 33. dniu w grupie 3 oraz
spożycie paszy w dniach 19-33 w grupach 2 i 3 niż w 1. Stwierdzono mniejszą zdolność
zatrzymywania wody w mięśniach piersiowych z grupy 2 oraz w mięśniach nóg z grupy
3 w porównaniu z grupą 1. Analizowano ekspresję genów związanych z odpowiedzią
immunologiczną, obroną gospodarza i barierą jelitową oraz przyswajalnością składników odżywczych w jelitach. Wyniki wykazują korzystny wpływ na status immunologiczny gospodarza bez niekorzystnego wpływu na ekspresję genów związanych
z uciskiem jelit lub procesami odżywiania. Ze względu na wzrost, cechy mięsa oraz
pozytywny wpływ właściwości immunostymulujących i regulujących, glinokrzemiany
można zasugerować jako dodatek paszowy oraz ściołowy w odchowie kurcząt na poziomie proponowanym powyżej.

6. Wyniki badań histologicznych
Z punktu widzenia oceny mikroskopowej jelita cienkiego oraz mięśni kurcząt
rzeźnych, stwierdzono wyraźny wpływ zastosowanego czynnika doświadczalnego. Wykazano wyższe kosmki jelitowe w dwunastnicy, przy jednoczesnym zwiększeniu głębokości krypt oraz zmniejszeniu grubości mięśniówki. Wyniki te sprzyjają
lepszej absorpcji składników pokarmowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie również
w zwiększeniu grubości włókien mięśniowych w badanym mięśniu. Największy
wpływ zastosowanych substancji zaznaczył się w przypadku cech histologicznych
jelita krętego kurcząt. Wpływ glinokrzemianów na mięśnie nie jest jednoznaczny.
Stwierdzono korzystne ukrwienie mięśni, ale nie miało to odzwierciedlenia w strukturze
mięśni, szczególnie jeśli chodzi o rozległość zmian patologicznych. Wpływ dodatku
glinokrzemianów na cechy histologiczne jelita cienkiego i mięśni kurcząt jest różny,
w zależności od fermy. Niemniej jednak, najbardziej korzystny wpływ na histomorfologię jelit ma dodatek zeolitu oraz zeolitu z haloizytem. Dane z tej części badań nie były
publikowane w czasopismach naukowych.

7. Etap 5 – monitoring gazów toksycznych
W trakcie wdrażania zaproponowanych mieszanek glinokrzemianów do paszy
i ściółki dla każdej z ferm wielkotowarowych prowadzono monitoring stężenia gazów
toksycznych, w tym dwutlenku węgla oraz amoniaku. Wybrane wyniki przedstawiono
na wykresie (Wykres 1).

8. Podsumowanie
Stosowanie glinokrzemianów, zarówno zeolitu oraz haloizytu ma korzystne działanie na wiele elementów produkcji drobiarskiej. Jednakże zalecenia powinny być dobierane w sposób indywidualny. Poza mieszanką tych naturalnych minerałów, pod uwagę
należy wziąć możliwości producenta oraz warunki środowiskowe panujące w budynku.
W aspekcie emisji gazów, należy ocenić stan techniczny urządzeń oraz ich rodzaj (ogrzewanie gazowe lub elektryczne). Badania przeprowadzono w odchowie kurcząt rzeźnych
Ross 308, a to kolejny czynnik mogący modyfikować rezultaty produkcji, tj. pochodzenie
ptaków. Po zakończonych badaniach w ramach projektu „Bezpieczna Ferma” można
wnioskować, iż typ ściółki ma znaczenie przy doborze dodatku technologicznego.
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Wykres 1: Pomiary gazów w trakcie produkcji kurcząt rzeźnych
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Strategia marketingowa i tworzenie marki Bezpieczna Ferma
Tło i trendy
Bezpieczna Ferma wkracza na pole, na którym trwa konflikt idei. Strona reprezentowana przez lobby organizacji prozwierzęcych coraz skuteczniej usiłuje ustawowego ograniczenia produkcji zwierzęcej, z drugiej zaś strony stoi rozbite środowisko hodowców
zwierząt, którzy poprzez intensyfikację produkcji próbują ratować niską opłacalność.
Bezpieczna Ferma to szansa na znalezienie wyjścia z klinczu i wprowadzenie kompromisowego rozwiązania: podniesienie standardów, przy zachowaniu dotychczasowej
intensywnej produkcji.
Na świecie trwa poszukiwanie rozwiązań chroniących klimat i środowisko naturalne.
W Europie powstaje plan Fit for 55, co przełoży się na wsparcie inicjatyw zrównoważonego rozwoju, uwzględniających ograniczenie śladu węglowego (carbon print), filozofię
zero waste, ochronę wód i oszczędzanie wody.
Kreowanie wizerunku
Kluczowym słowem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. W procesie chowu
kurcząt są one bezpieczne, ferma drobiu jest bezpieczna dla klimatu i środowiska. I ostatecznie mięso, które trafia na stół konsumenta również jest bezpieczne. Czy konsument
może być tego pewien? Odpowiedź brzmi tak, ponieważ Bezpieczna Ferma to system
jakości przeznaczony wyłącznie dla odpowiedzialnych producentów rolnych. Taka
komunikacja stanowi fundament wszystkich działań związanych z budowaniem wizerunku marki, które opiera się na trzech filarach:
1. szacunek dla zwierząt
2. dbałość o klimat
3. ochrona środowiska naturalnego
Te trzy dziedziny tworzą wartością dodaną, która dominuje w przekazie skierowanym do konsumenta. Mają go przekonać, że kupując produkty z znakiem Bezpieczna
Ferma otrzymuje gwarancję, że zachowano wysokie standardy etyczne i dobrostanowe,
że gospodarstwo rolne ograniczyło emisję gazów cieplarnianych, że produkty pochodzą
z fermy drobiu, która nie szkodzi środowisku naturalnemu.
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Konsekwencją stosowania systemu jakości Bezpieczna Ferma będzie obniżenie śladu węglowego mięsa drobiowego, który wkrótce będzie liczony w całym
łańcuchu dostaw. Odbiorcy kalkulujący ślad węglowy w zakresie emisji, czyli innych
pośrednich emisjach powstałych w łańcuchu wartości, otrzymają produkt który będzie w mniejszym stopniu obciążał ich skumulowany ślad węglowy. Zatem stosowanie
systemu jakości Bezpieczna Ferma przez producentów drobiu w sposób oczywisty
poprawi ich pozycję konkurencyjną na rynku.
Identyfikacja wizualna
Podstawą każdej tworzonej marki jest spójna identyfikacja wizualna, wynikająca
z roli jaką ma pełnić. W przypadku Bezpiecznej Fermy należało zacząć od prostego krótkiego hasła, które uwzględniałoby trzy filary i zawierałoby w sobie cały przekaz. Takim
hasłem został slogan:
„Bezpieczna Ferma w trosce o zwierzęta, klimat i środowisko”
Kolorystyka
W identyfikacji wizualnej użyto trzech podstawowych kolorów, które zostały skojarzone z każdą z trzech wartości dodanych. I tak kolor zielony odpowiada ochronie
środowiska, kolor pomarańczowy reprezentuje zwierzęta, a kolor niebieski koresponduje z klimatem.

W komunikacji z odbiorcami konsekwentnie trzymano się powyższego podziału
kolorystycznego i przypisania kolorów do poszczególnych filarów przekazu. Na projektowanych materiałach użyto fraz, które miały zapisać się w umysłach odbiorców
reklam, jako ich własne deklaracje.

Stylistyka
W wyniku poszukiwań formy, która wyróżniałaby się w gąszczu pozostałych reklam
wybór padł na stylistykę wektorową. To nowoczesne grafiki, które z racji uproszczenia ilustrują wyłącznie najistotniejszą treść i pozwalają dostosować kolory do założonej
kolorystyki.
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Logo - etykieta na produkty
Zaprojektowane na początku projektu logo Bezpiecznej Fermy w trakcie projektu
ewoluowało, co obrazuje poniższa grafika.

Zmiana podyktowana była potrzebą zaprojektowania etykiety na przyszłe produkty
wytworzone zgodnie z zasadami systemu jakości Bezpieczna Ferma. Przyszła certyfikacja będzie rozróżniała fermy drobiu według stopnia intensywności produkcji,
co obrazuje poniższa grafika:
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Logo uproszczone.
W trakcie prowadzenia kampanii w internecie, która dociera do konsumentów przez
nieduży ekran monitora, a w większości ekran smartfona, wystąpiła konieczność uproszczenia logo w kontekście treści, które zawiera.
Z tego powodu powstało logo ze skrótem Bf, czyli Bezpieczna ferma oraz hasłem
dookoła: Bezpieczna Ferma * zwierzęta * klimat * środowisko. Użyto wyłącznie jednego
koloru, tak by czytelność logo była jak najlepsza.
Ten logotyp doskonale nadawał się na znak wodny na produkowanych filmach, jako
ikona social mediów oraz znak na niedużych materiałach promocyjnych.

Przykłady grafik
Wzór obrazka wyróżniającego wpisu na stronie www.bezpiecznaferma.pl
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Ścianka popup 3 x 2 m do spotkań z producentami

Kanał YouTube projektu www.youtube.com/bezpiecznaferma
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Uproszczone logo i grafiki na portalu facebook

Praktyczne magnesy (poniżej z notesami) na lodówkę przeznaczone dla konsumentów
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Kampania promocyjna
Wdrożenie nowych metod marketingu, dotyczących produkcji, przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów.
Organizacja kampanii została powierzona członkowi Konsorcjum, firmie Olszewsky
Sp. z o.o. W założeniach przyjęto rozpoczęcie działań promocyjnych na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Kampania pod nazwą „Bezpieczna Ferma” zakładała kilka
etapów:
1. promocja projektu w latach 2020-21
2. promocja rezultatów projektu 2022-2025
Prowadzona kampania reklamowa opierała się na czterech filarach:
1. Konsument - świadomy konieczności ochrony środowiska i poprawy warunków
hodowli
2. Dystrybutor - sprzedawca drobiu z znakiem „Bezpieczna Ferma”
3. Zakład Uboju Drobiu - dostawca mięsa drobiowego z znakiem „Bezpieczna Ferma”
4. Ferma - dostawca certyfikowanego, bezpiecznego drobiu
Założono cztery podstawowe kierunki działań marketingowych:
1. uświadomienie konsumentowi, jak istotną rolę odgrywa w procesie produkcji zwierząt oraz ich realnego wpływu na ochronę środowiska naturalnego,
2. wskazanie konsumentowi i dystrybutorowi programu Bezpieczna Ferma, jako skutecznego sposobu polepszenia warunków produkcji/życia kurczaków i ochrony
środowiska,
3. sprawdzenie wśród konsumentów skali zapotrzebowania na mięso drobiowe pochodzące z ferm o podwyższonych warunkach dobrostanowych oraz zaostrzonych
normach ochrony środowiska,
4. określenie stopnia akceptacji wyższej ceny za zakup mięsa pochodzącego z Bezpiecznej Fermy przez konsumenta i dystrybutora
W związku z wybuchem pandemii Covid-19 na początku 2021 roku i utrzymaniem
się jej do dnia publikacji niniejszej broszury plan marketingowy założone sposoby
realizacji innowacyjnego marketingu musiały musiał zostać dostosowane do urzędowych obostrzeń, zwłaszcza w zakresie bezpośrednich kontaktów z konsumentami.
W związku z tym planowane pierwotnie w placówkach handlowych dystrybutora spotkania z konsumentami ograniczono wyłącznie do tych na targach rolniczych, takich jak
Agro-Tech w Minikowie, Jesień w ogrodzie. Należy zaznaczyć jednak, że w mocy pozostają ustalenia z centrami handlowymi w kontekście przeprowadzenia spotkań z konsumentami. Termin ten zależy od zniesienia obostrzeń związanych z pandemią Covid-19.
W efekcie Konsorcjum postanowiło przenieść gros działań promocyjnych do internetu.
Mając na uwadze powyższe ograniczenia, amorficzne stoisko zamieniono na równie
atrakcyjne fotoramki z wizerunkiem Grzegorza Halamy. Fotoramki do robienia zdjęć
i filmów przez konsumentów cieszyły się ogromną popularnością wśród gości na targach, zatem ten zakładany cel marketingowy został osiągnięty. Zdjęcia z logo Bezpieczna Ferma zaczęły propagować się w internecie.
Konieczność rezygnacji z bezpośrednich spotkań z konsumentami zrekompensował
pomysł na serial w formie teatrzyku internetowego. Serial z „lokowaniem produktu”,
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w tym przypadku systemu jakości Bezpieczna Ferma, powstał na podstawie autorskiego
scenariusza Daniela Olszewskiego i Grzegorza Halamy. Komediowa konwencja zawiera
wszystkie porządane przez markę treści i hasła, a przede wszystkim przesłanie, że należy szanować zwierzęta, dbać o klimat i chronić środowisko. W nagraniu wykorzystano sfinansowany w ramach projektu sprzęt oświetleniowy, jak i audio-wideo. Montaż
i postprodukcja odbyły się dzięki nabytemu oprogramowaniu. Dodatkowo zakupiono
atrakcyjne wektorowe grafiki tła do ujęć studyjnych. Dzięki temu podniesiono innowacyjność filmu rozpowszechnianego wirusowo w mediach internetowych, który zagwarantował dotarcie do możliwie najszerszej publiczności.
Podsumowanie.
Wszystkie działania odbywały się w trudnych, często nieprzewidywalnych okolicznościach. Pomimo oczywistych przeszkód kampania marketingowa Bezpieczna Ferma
osiągnęła sukces. Przyczyniły się do tego wszystkie zaangażowane w promocję osoby,
skoordynowana realizacja wszystkich celów jednocześnie oraz właściwe targetowanie grupy docelowej. Co ważniejsze promocja dalece wykroczyła poza województwo
kujawsko-pomorskie, docierając do odbiorców z całego kraju.
Grzegorz Halama twarzą projektu Bezpieczna Ferma
Promocję programu Bezpieczna Ferma oparto na „celebrity endorsement”. W tym
celu wykorzystano popularną postać hodowcy drobiu, pana Józka wykreowanego przez
znanego w Polsce komika Grzegorza Halamę. Założono, że znana od trzydziestu lat
postać, kojarzona z kurczakami przyciągnie szerszą publiczność, a treść która będzie
zawarta w przekazie utrwali się w świadomości konsumentów. Należy zwrócić uwagę
na wrażliwy aspekt, którego dotyka cały projekt. Rolą, jaką miał odegrać udział znanej publicznie osoby miał uwiarygodnić przekaz projektu Bezpiecznej Fermy, uspokoić
sumienia konsumentów mięsa drobiowego. To delikatna, ale ważna sprawa, ponieważ
w przestrzeni medialnej rozpowszechniane są przekłamane informacje i fake newsy
o złym traktowaniu zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolniczym.
Takie innowacyjne podejście zostało pierwszy raz wykorzystane w branży drobiarskiej. Znany komik Grzegorz Halama został rzecznikiem Bezpiecznej Fermy i to jego
ustami przekazywano poważne treści w formie skeczów, co spotkało się z ich pogodnym odbiorem i trwałym przyswojeniem.
Wizualizacja w fazie składania wniosku o dofinansowanie vs. realizacja.
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Scenariusz serialu wiralowego
Przygotowania do nagrań ruszyły 10 października 2020 roku. Jako pierwszy na warsztat trafił scenariusz serialu Bezpieczna Ferma. Daniel Olszewski przedstawił koncepcję
fabuły, której osią byłby konflikt pomiędzy hodowcą Józkiem, a kurczakami pragnącymi równouprawnienia. Egzemplifikacją tej idei ma być Bezpieczna Ferma. Z założenia
taka forma daje możliwości poruszania najistotniejszych problemów związanych z chowem kurcząt, obalaniem nieprawdziwych informacji, które dostarczane są konsumentom przez pseudo aktywistów. Dowcipna i komediowa forma ma rozładować napięcie
odbiorców i łatwiejsze przyswojenie przesłania, że istnieje ferma bezpieczna dla zwierząt, klimatu i środowiska.
Format serialu musiał uwzględnić kilka postaci, które reprezentowałby różne środowiska. Józek to hodowca, kura Klara mówi głosem naiwnych kurczaków, wąsaty Maciej
reprezentuje poważną instytucję weterynarii. Podczas prac nad obsadą wyłoniła się postać buńczucznego koguta Lutka inspirowana historią Martina Lutera Kinga. Nie było
wątpliwości, że pierwszy odcinek musiał przyjąć spolszczony tytuł „Aj have a drim”.
Wszystkie postaci musiał zagrać Grzegorz Halama. Warto wspomnieć, że Halama jest
również doświadczonym aktorem scenicznym, który od lat występuje na deskach teatru.
Na przykład od wielu lat w broadwayowskiej sztuce „Dajcie mi tenora” gra główną rolę.
Wspólnie ustalono, że serial przyjmie format teatru telewizji, a Grzegorz Halama wcieli
się we wszystkie postacie. Zakupiono garderobę, rekwizyty, dekoracje i tła w stylistyce
współgrającą z ogólną stylistyką projektu Bezpieczna Ferma.
Napisanie scenariusza i próby trwały do końca 2021 roku

Aktywny udział Grzegorza Halamy w promocji projektu
W czerwcu ruszyły próbne nagrania (https://bezpiecznaferma.pl/aktualnosci/nagrywamy-skecze-z-grzegorzem-halama/), podczas których Grzegorz Halama nagrał
również zaproszenie na nasze stoisko podczas targów Agro-Tech i Dni Pola w Minikowie
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Fotoramki 3D
czyli niezapomniane zdjęcie z hodowcą Józkiem na Dniach Pola 19.06.2021
Zaangażowanie G. Halamy nie ograniczyło się wyłącznie do realizacji serialu, nagrań
zaproszeń, ale również do udostępnienia swojego wizerunku. Taka możliwość pozwoliła na innowacyjną promocję, którym były fotoramki z Grzegorzem Halamą. Zdjęcia
zawierały logo Bezpiecznej Fermy i promocyjne hasła. Atrakcyjność i innowacyjność
skłoniła ludzi do robienia sobie wyjątkowych zdjęć i filmów, które następnie były rozpowszechniane wirusowo w internecie.
Projekt i realizacja podczas Krajowych Dni Pola w Minikowie w 2021

W dniach 14-15 czerwca 2021 roku Konsorcjum miało okazje przedstawić projekt
Bezpieczna Ferma na konferencji SiR we Wrocławiu. Oprócz prezentacji przygotowanej
przez Daniela Olszewskiego miała miejsce niespodzianka. Wystąpił Grzegorza Halama,
który opowiadał o idei Bezpiecznej Fermy, a później przedstawił krótki stand-up, którym rozbawił wszystkich do łez. Bez wątpienia projekt utrwalił się w pamięci uczestników projekt.

https://bezpiecznaferma.pl/aktualnosci/bezpieczna-ferma-i-grzegorz-halama-na-konferencji-sirwe-wroclawiu/
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Promocja w social mediach
Nadrzędnym celem kampanii reklamowej było i jest uświadomienie konsumentowi, jak istotną rolę odgrywa jego decyzja zakupowa na proces produkcji zwierzęcej,
na ochronę klimatu i środowiska naturalnego. Fundamentem promocji jest wskazanie
konsumentowi i dystrybutorowi mięsa drobiowego systemu Bezpieczna Ferma, jako
sposobu na polepszenie warunków odchowu kurcząt rzeźnych i ochrony środowiska.
Kanały dystrybucji
Decyzja o wykorzystaniu mediów społecznościowych do promocji wydawała się
oczywista. Chcąc zapewnić odpowiednie zasięgi postanowiono wykorzystać portal Facebook, który najlepiej targetuje grupy docelowe i kanał YouTube. Przy czym warto
zaznaczyć, że Grzegorz Halama udostępnił również swój kanał, który obserwuje i śledzi
tysiące subskrybentów.
Bezpieczna Ferma na kanale YouTube

Serial wiralowy
Innowacyjnym w branży drobiarskiej sposobem promocji są filmy wiralowe z udziałem artysty. Scenariusz serialu Bezpieczna Ferma gwarantuje dwie istotne rzeczy.
Po pierwsze jest atrakcyjny i niepowtarzalny i skłania widzów do dalszego udostępniania. Po drugie seria powiązanych odcinków wciąga i utrzymuje widzów przed ekranem,
dając możliwość przekazywania coraz to nowych treści. Zaplanowane początkowo na
kilka odcinków wydarzenie już przeistoczyło się w długoterminowy projekt promocyjny, który dalece wykracza poza wstępne ramy określone projektem. Grzegorz Halama
dostrzegł w nim potencjał i przystał na kontynuację przedsięwzięcia.
Film animowany
Żeby podnieść atrakcyjność filmów firma Olszewsky wykorzystuje narzędzia do produkcji filmów animowanych Toonly i Doodly. Prezentacja projektu w tej formie spotkała
się z dużym odzewem, odnotowując w krótkim czasie ponad tysiąc wyświetleń. Prezentacja była również wyświetlana podczas targów i spotkań z rolnikami.
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Reportaże wideo z przebiegu projektu
To kolejna nowość. Raporty z ferm z przebiegu umieszczane są na kanale YouTube i prezentowane na spotkaniach. Materiał nagrywany był podczas całego projektu
i częściowo już udostępniony. Wysokiej jakości zdjęcia wykonane zakupionym
w ramach projektu sprzętem, w tym ujęcia z drona pozwoliły osiągnąć zakładany efekt.
Do materiału wideo nagranego w terenie dogrywane są ujęcia na green screenie w studio
należącym do Olszewsky. Montaż odbywa się na posiadanym przez Olszewsky sprzęcie komputerowym z oprogramowaniem do obróbki filmów Final Cut Pro X. W celu
podniesienia atrakcyjności finalnego efektu w ramach projektu zakupiono dodatkowe
oprogramowanie Apple Motion do robienia napisów i tytułów.
W każdym reportażu lektor w atrakcyjny sposób relacjonuje przebieg wydarzeń.
W tych materiałach filmowych producenci znajdą instrukcje dotyczące założeń procedur jakości stosowanych w programie Bezpieczna Ferma.
Kooperacja z filmowcami
Konsorcjum brało również czynny udział w produkcji filmu mFilm „Kurnik przyjazny zwierzętom i środowisku”, który w bardzo atrakcyjny sposób przedstawia
projekt Bezpieczna Ferma. W ramach kooperacji z producentem wykonano ujęcia
z drona i część ujęć na fermach. Dodatkowo w filmie członkowie udzielali wywiadów
i wyjaśniali na czym polega projekt i jego przyszły rezultat związany z systemem jakości.
Strona internetowa projektu
Autorem strony internetowej, jak i całej promocji jest agencja kreatywna Olszewsky, jeden z członków Konsorcjum. Strona wykonana została w trzech wersjach językowych polskiej, niemieckiej i angielskiej. Strona wykorzystuje dedykowaną domenę
www.bezpiecznaferma.pl, która ułatwia pozycjonowanie strony w przeglądarce google
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oraz ułatwia zainteresowanym jej odnalezienie. Grafiki użyte na stronie zachowują stylistykę i kolorystykę całego projektu. Warto dodać, że w ramach prowadzonych działań
mailingowych wykorzystywany jest adres pocztowy info@bezpiecznaferma.pl

Ankiety konsumenckie
W trakcie realizacji projektu prowadzono anonimową ankietę wśród potencjalnych
konsumentów. Ankietę prowadzono w formie papierowej podczas targów, konferencji,
w obiektach handlowych oraz online. Wszystkie wyniki zebrane zostały w formularzu
na platformie Google, a dane zostały poddane szczegółowej analizie.
Wynik badania konsumenta, oprócz wymienionych wyżej celów, miał za zadanie
dostarczenie argumentów do rozmów z przetwórcami (zakładami uboju drobiu) i przekonanie ich do celowości wdrożenia systemu jakości Bezpieczna Ferma.
Ankietę podzielono na dwa bloki: statystyczny i badania opinii. Pierwsza część miała
dać obraz konsumenta, druga miała udzielić odpowiedzi, czy jest zapotrzebowanie na
mięso pochodzące z Bezpiecznej Fermy.
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Statystyczny konsument
Jeżeli chodzi o płeć, to odpowiedzi udzielali chętnie zarówno mężczyźni (46%), jak
i kobiety (54%) z nieznaczną przewagą tych drugich. Zdecydowana większość ankietowanych, prawie 80% znalazło się w grupie powyżej 26 lat, przy czym połowa z nich nie
ukończyła 36 lat. Przeważająca ilość (61%) ukończyło szkołę średnią, a aż 36% posiadało wyższe wykształcenie. Nie bez znaczenia było miejsce zamieszkania ankietowanych.
Przyszli konsumenci w 75% to mieszkańcy miasta, natomiast 25% pochodziło ze wsi.
Połowa ankietowanych kupuje mięso w supermarkecie i lokalnych sklepach.
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Opinia konsumenta
W bloku pytań o opinię zapytano o zapotrzebowanie na mięso drobiowe pochodzące z ferm o podwyższonych warunkach dobrostanu oraz ograniczających wpływ
na środowisko oraz stopień akceptacji wyższej ceny za zakup mięsa pochodzącego
z nadzorowanego systemu wytwórczego „Bezpiecznej Fermy”.
77% ankietowanych zadeklarowało, że spożywa mięso drobiowe conajmniej kilka
razy w tygodniu, co oznacza że ankieta trafiła do odpowiedniej grupy docelowej, a odpowiedzi pochodzą od faktycznych konsumentów drobiu. Ten fakt podnosi wiarygodność opinii w zakresie kolejnych pytań. Prawie 70% pytanych, co wpisuje się w grupę
77% konsumentów drobiu, spróbowałoby mięsa z fermy, która dba o zwierzęta, klimat
i środowisko. Ta sama grupa zdeklarowała, że skłonna by była zapłacić więcej za poszanowanie zwierząt (58%) oraz klimatu i środowiska (74%)

Dla ponad połowy ankietowanych ma większe znaczenie traktowanie zwierząt podczas odchowu, mniejsze niż cena (41%), co oznacza wysoką świadomość i wrażliwość
konsumentów. Co ciekawe, a dla projektu ma znaczenie, znaczna grupa konsumentów
(44%) przykłada dużą wagę do kraju pochodzenia mięsa drobiowego. Przy podejmowaniu decyzji zakupowych równie duże znaczenie ma troska producenta drobiu o klimat
i ochronę środowiska (37%). Ceną kieruje się 42% ankietowanych.
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Wnioski
Z analizy wynika, że konsument, który ukończył 26 lat, pochodzi z miasta i posiada
co najmniej średnie wykształcenie skłonny jest zaakceptować wyższą cenę za mięso pochodzące z fermy drobiu, która szanuje zwierzęta, dba o klimat i chroni środowisko. Ten
wniosek daje nadzieję na przekonanie wszystkich ogniw łańcucha dostaw, od producentów poprzez zakłady uboju drobiu, dystrybutorów do uczestnictwa w systemie jakości
Bezpieczna Ferma.
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Upowszechnienie uzyskanych rezultatów
Publikacje naukowe
Pomimo stosunkowo krótkiego czasu, który upłynął od pierwszych wyników
Konsorcjum Bezpieczna Ferma ma bogaty dorobek. Naukowcy z Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich mogą poszczycić się
publikacją wyników badań w renomow nym czasopiśmie naukowym, jakim jest
Poultry Science. Nie sposób nie wymienić tutaj dr inż. Mirosława Banaszaka
i dr inż. Jakuba Bieska, którzy są motorem naukowym całego projektu. Poniżej zaprezentowana jest lista publikacji naukowych, które bezpośrednio wynikają z doświadczeń prowadzonych w ramach projektu. Pełna lista publikacji dostępna jest na stronie
https://bezpiecznaferma.pl/podsumowanie-promocji/
Tytuł: Określenie wpływu haloizytu i zeolitu na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych
Data publikacji: 2.11.2018
Autor: dr inż. Mirosław Banaszak.
https://bezpiecznaferma.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-z-badańpilotażowych.pdf
Tytuł: Poultry Science - Impact of aluminosilicates on productivity, carcass traits, meat
quality, and jejunum morphology of broiler chickens
Data publikacji: 10.12.2020
Autorzy: Mirosław Banaszak, Jakub Biesek, Joanna Bogucka, Agata Dankowiakowska,
Daniel Olszewski, Bartosz Bigorowski, Małgorzata Grabowicz, i Marek Adamski.
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120306209?vi%3Dihub
Tytuł: The Impact of Hydrated Aluminosilicates Supplemented in Litter and Feed on
Chicken Growth, Muscle Traits and Gene Expression in the Intestinal Mucosa
Data publikacji: 26.07.2021
Autorzy: Jakub Biesek, Aleksandra Dunisławska, Mirosław Banaszak, Maria Siwek
i Marek Adamski.
Link: https://www.mdpi.com/2076-2615/11/8/2224
Tytuł: Wheat litter and feed with aluminosilicates for improved growth and meat
quality in broiler chickens
Data publikacji: 4.08.2021
Autorzy: Mirosław Banaszak, Jakub Biesek , Marek Adamski
Link: https://peerj.com/articles/11918/
Prace dyplomowe
Warto dodać, że projekt pozwolił kilku studentom Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na napisanie prac dyplomowych pod okiem naszych naukowców.
Tytuł: Cechy fizyczne układu pokarmowego oraz kości nóg kurcząt rzeźnych
w zależności od zastosowanego naturalnego dodatku zootechnicznego
Promotor: dr inż. Jakub Biesek
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Tytuł: Ocena jakości mięśni piersiowych kurcząt rzeźnych odchowanych z zastosowaniem zeolitu w paszy
Promotor: dr inż. Jakub Biesek
Tytuł: Ocena wpływu dodatku zeolitu i haloizytu na jakość różnych rodzajów ściółek
stosowanych w produkcji kurcząt rzeźnych
Promotor: dr inż. Mirosław Banaszak
Tytuł: Wpływ dodatku zeolitu i haloizytu na stan sanitarno-higieniczny ściółki
w okresie odchowu brojlerów
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Budzińska
Tytuł: Wpływ glinokrzemianów na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych z uwzględnieniem występowania footpad dermatitis
Autor inż. Jakub Goździk.
Promotor: dr inż. Mirosław Banaszak
Artykuły w prasie i internecie
Projekt Bezpieczna Ferma dostarczył wiele ciekawych tematów. Część z nich trafiła
do branżowej prasy w formie artykułów popularno-naukowych. Poniżej pełna lista tych
publikacji.
Data 10.02.2020
Tytuł: Powstawanie amoniaku w ściółce
Czasopismo Hodowca Drobiu, 2020/2
Autorzy: Wlaźlak S., Biesek J., Banaszak M. ss. 35-40
Link: www.portalhodowcy.pl/czasopisma/hodowca-drobiu/hodowca-drobiu-archiwum/352-hodowca-drobiu-12-2020/4677-powstawanie-amoniaku-w-sciolce
Data: 10.07.2020
Czasopismo Format 2.0 2020 UTP
Tytuł: Artykuł popularno-naukowy o projekcie Bezpieczna Ferma
Autorzy dr inż. Mirosław Banaszak, mgr inż. Jakub Biesek
Link: https://bezpiecznaferma.pl/aktualnosci/pisza-o-nas/
Data: 17 lipca 2020
Bezpieczna Ferma
Tytuł: Artykuł popularno-naukowy o projekcie Bezpieczna Ferma
Autorzy dr inż. Mirosław Banaszak, mgr inż. Jakub Biesek
Link: https://www.utp.edu.pl/pl/portal/strefa-popularnonaukowa/2310-bezpieczna-ferma
Data: 10.09.2020
Czasopismo Polskie drobiarstwo 09/2020
Tytuł: Bioasekuracja elementem bezpiecznej produkcji drobiarskiej
Autorzy Biesek J., Banaszak M., Kożyczak A.
Link: https://polskie-drobiarstwo.pl/archiwum/numery/218

44

Daniel Olszewski • Upowszechnienie uzyskanych rezultatów

Data: 28.01.2021
Portal agropolska.pl
Tytuł: Ściółka z glinokrzemianem poprawi zdrowie drobiu?
Autor: Mirosław Lewandowski
Link: https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/drob/sciolka-z-glinokrzemianem-poprawi-zdrowie-drobiu,783.html
Data: 6.05.2021
Miesięcznik Wieś Kujawsko-Pomorska numer 239 maj
Tytuł: Bezpieczna Ferma jako element europejskiego Zielonego Ładu
Autor: dr inż. Mirosław Banaszak
Link: technologia.kpodr.pl/index.php/2021/05/06/bezpieczna-ferma-jako-elementeuropejskiego-zielonego-ladu/
Data: 3.07.2021
Tytuł: Informacja o projekcie Bezpieczna Ferma na stronie Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Link: https://technologia.kpodr.pl/index.php/2020/07/03/bezpieczna-ferma/
Data: 26.07.2021
Tytuł: Informacja o projekcie Bezpieczna Ferma na europejskiej stronie EPI-AGRI
Informacja na europejskiej stronie grup operacyjnych
Link:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/bezpiecznaferma-innowacja-produktowa-procesowa-i
Data: 4.09.2021
Tytuł: Rozmowa z Danielem Olszewskim o projekcie Bezpieczna Ferma
Czasopismo Wieś Kujawsko-Pomorska
https://bezpiecznaferma.pl/aktualnosci/wywiad-z-danielem-olszewskim-o-projekciebezpieczna-ferma/
Data: 1.10.2021
Czasopismo Polskie Drobiarstwo
Tytuł: Glinokrzemiany w produkcji drobiarskiej z punktu widzenia „Bezpiecznej Fermy”
Autorzy: dr inż. Mirosław Banaszak i dr inż. Jakub Biesek
Link: https://bezpiecznaferma.pl/uncategorized/bezpieczna-ferma-w-polskim-drobiarstwie/
Data: 18.10.2021
Radio Gdańsk
Tytuł: Relacja i wywiad dla radia Audycje Kaszubskie
Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5061936987168320&
id=190456180983116
Data: 20.10.2021
Czasopismo Kurier Kaszubski
Tytuł: Integracja hodowców drobiu pod szyldem Bezpiecznej Fermy
Link: kurierkaszubski.eu/region-drobiarze-integruja-sie-i-zwieraja-szyki-jak-byckonkurencyjnym-na-rynku-krajowym-i-zagranicznym/
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Reportaże w telewizji publicznej
Projekt Bezpieczna Ferma wyróżniał się na tle innych projektów, które aplikowały
o dofinansowanie. Wysokie miejsce na liście rankingowej w Polsce wynikało z pomysłu
na zastosowanie mieszaniny glinokrzemianów w produkcji drobiu, które to rozwiązanie
może okazać się powszechne i tanie. Nie bez znaczenia był również pomysł na innowacyjną promocję. Projekt wzbudził ciekawość mediów, czego dowodzi wiele reportaży
i wywiadów w telewizji o zasięgu krajowym. Poniżej znajduje się lista wydarzeń.
Data: 11.09.2018
TVP1
Tytuł: Bezpieczna Ferma w TVP1 (Premiera)
Link: https://vod.tvp.pl/video/to-sie-oplaca,11092018,38603217
Data: 20.09.2018
Informacje Rolnicze w TVP
Tytuł: O Bezpiecznej Fermie i działaniu Współpraca (od minuty 7:10 do 10:12)
Link: https://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/magazyn-rolniczy/wideo/20092018-1240/38759295
Data: 2.03.2020
TVP Bydgoszcz
Tytuł: Innowacyjne i naturalne rozwiązania docierają na fermy kur
Link: https://bydgoszcz.tvp.pl/46928670/innowacyjne-i-naturalne-rozwiazaniadocieraja-na-fermy-kur?fbclid=IwAR33nSlOb48b7Pcl8Dl2sKTLzn7dKKuqLOkwvj3nd1
lkYfx7YkhaKPQgVPY
Data: 26.06.2020
TVP Katowice
Tytuł: Ekościółka dla drobiu. Unikatowy pomysł polskich naukowców
(od 15:00 do 17:25)
Link: https://katowice.tvp.pl/46829967/wiadomosci-rolnicze-26022020
Data: 12.10.2020
TVP Warszawa
Tytuł: O projekcie w dobie pandemii opowiada dr inż. Mirosław Banaszak
(7:40 do 12:20).
Link: https://regiony.tvp.pl/50293509/12102020
Data: 28.01.2021
TVP
Tytuł: Telewizyjne informacje rolnicze o Bezpiecznej Fermie
Link: https://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/aktualnosci/bezpieczna-ferma/51961055
Data: 29.01.2021
TVP Bydgoszcz
Tytuł: Jak poprawić jakość produkcji drobiu? Naukowcy z UTP znaleźli sposób
Link: https://bydgoszcz.tvp.pl/52000186/innowacyjna-sciolka-z-glinokrzemianempoprawi-jakosc-produkcji-drobiu
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Reportaże wideo w internecie (YouTube)
Data: 14.06.2021
Tytuł: Kurnik przyjazny zwierzętom i środowisku
Emisja podczas pierwszego dnia Konferencji Krajowych Dni Pola w Minikowie
Link: https://youtu.be/ecaldeGZVUs?t=6646
Data: 20.06.2021
Studio telewizyjne Krajowych Dni Pola
Temat: Rozmowa z dr Mirosławem Banaszakiem i Danielem Olszewskim o projekcie
Bezpieczna Ferma
Link: https://youtu.be/AqLdt_gC1Ak?t=26836
Data: 20.06.2021
Konferencja Krajowe Dni Pola
Temat: Prezentacja projektu Bezpieczna Ferma
Autor: dr. inż Mirosław Banaszak
Data: 20.06.2021
Konferencja Krajowe Dni Pola Dzień 4
Temat: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw
Link: https://youtu.be/6m5u5G1jNSk?t=16546
Reportaże wideo z przebiegu projektu
Wideo reportaż z przebiegu projektu znajduje się na kanale Bezpieczna Ferma
https://drive.google.com/drive/folders/11PCh72YeUFPo5Xea_qveqp2K5WKSKYbd?usp=sharing
Reportaż składa się z dziesięciu odcinków, które w uporządkowany i logiczny sposób
prowadzą widza przez projekt Bezpieczna Ferma. W odcinkach występuje Grzegorz
Halama, który w kilku z nich opowiada o tym jak projekt uwzględnia założenia Pięciu
Wolności Zwierząt, co ma za zadanie nakłonienie konsumentów do kupowania mięsa
z Bezpiecznej Fermy. Dodatkowo Grzegorz Halama użyczył swojego głosu jako lektor.
Odcinek 1. WPROWADZENIE
Odcinek rozpoczyna się od refleksji nad degradacją środowiska naturalnego i klimatu.
O odpowiedzialności człowieka i jego konsumpcyjnego stylu życia. Uświadamia,
że mamy obowiązek chronić Ziemię nie tylko poprzez szukania źródeł zielonej odnawialnej energii, ale i korzystania z naturalnych rozwiązań w modyfikowaniu hodowli
zwierząt. Wprowadza widza w zagadnienia związane z glinokrzemianami, wydobyciu
i produkcji dodatków. Kończy się pytaniem, w jaki sposób można stosować je w drobiarstwie.
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Odcinek 2. KONSORCJUM
Opowiada o pomyśle na zastosowanie minerałów w chowie kurczaków, o pierwszych
spotkaniach z Kujawsko Pomorskim Zrzeszeniem. O decyzji przeprowadzeniu badań
pilotażowych z Politechniką Bydgoską na fermie drobiu u Roberta Wiśniewskiego.
Wskazuje, że bardzo dobre wyniki (raport) dały podwaliny pod projekt BF. Pokazuje
jak zawiązało się Konsorcjum Bezpieczna Ferma, a wniosek o dofinansowanie został
wysoko oceniony.
Odcinek 3. PASZA
Odcinek skupiony jest na roli paszy w projekcie. Wyjaśnia w jaki sposób aplikuje się
glinokrzemiany. Pokazuje zakupione silosy i wybranych dostawców paszy. Pokazuje
dostawy paszy na fermy, obrazuje podział kurników na strefy i znowu Grzegorz Halama mówi o tym, jak ważna jest pasza w kontekście jednej z zasad pięciu wolności zwierząt, dotyczącej głodu i pragnienia.
Odcinek 4. ZWIERZĘTA
Halama opowiada z jakim poszanowaniem spotykają się zwierzęta na bezpiecznej
fermie. Pokazuje dostawę piskląt, w jakich warunkach się to odbywa i o roli nadzoru
weterynaryjnego. Glinkorzemiany w ściółce umożliwiają ptakom grzebiącym na realizację swoich naturalnych zachowań i dostarczają mielec do żołądka mięśniowego
Odcinek 5. ŚCIÓŁKA
Odcinek mówi o tym jak ważną rolę pełni sucha ściółka w dobrostanie zwierząt.
Opowiada o rodzajach badanych ściółek, o tym, że jednym z celów projektu Bezpieczna
Ferma było sprawdzenie w jaki sposób dodatek glinokrzemianów do ściółki wpłynie na
dobrostan zwierząt. Odcinek opowiada o tym jak powstaje ściółka i na jakie zagrożenia
jest narażona zanim trafi do kurnika.
Odcinek 6. ŻYCIE W KURNIKU
Odcinek skupia się na zagrożeniach dobrostanu i to w jaki sposób stosowanie glinokrzemianów wpływa na zapobieganie chorobom i urazom. Mówi o obniżeniu wilgotności ściółki, o obniżeniu stężenia gazów, o metodyce badań, o suchej sanityzacji pudrem
glinokrzemianowym i rodzaju aplikacji. Opowiada również o osiągniętych rezultatach,
które badane są w laboratorium Politechniki Bydgoskiej.
Odcinek 7. KLIMAT
Ten odcinek poświęcony jest ograniczeniu oddziaływania kurnika na klimat i środowisko. Opowiada, że stosowanie glinokrzemianów w ściółce i paszy ograniczy emisję
gazów cieplarnianych do atmosfery. Ma to również aspekt dobrostanowy, ponieważ
poprawia środowisko bytowania ptaków w kurniku. Mniejsze stężenie amoniaku
oznacza większy komfort życia kurczaków. Opowiada o metodyce pomiarów gazów
w kurniku i kurniku porówanawczym.
Odcinek 8. BADANIA NAUKOWE
W tym odcinku wybrano się z kamerą do laboratorium na Politechnice Bydgoskiej, gdzie
obserwowano dysekcję kurczaków. Przedstawiono wyniki analizy mięsa z Bezpiecznej
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Fermy pod kątem naukowym, ekonomicznym, jak i konsumenckim. Opisano również
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt PBŚ.
Odcinek 9. EKONOMIA
Ten odcinek porusza ogólną sytuację polskiego drobiarstwa i możliwości, jakie stwarza wdrożenie rezultatów projektu Bezpieczna Ferma. Wskazano, że celem projektu
jest wprowadzenie na rynek mięsa drobiowego pochodzącego z Bezpiecznej Fermy,
że proces chowu drobiu w efekcie stosowania glinokrzemianów obniża koszt produkcji, ogranicza wpływ fermy na środowisko naturalne i podnosi pozycję konkurencyjną
hodowców drobiu.
Odcinek 10. PROMOCJA
W tym odcinku pokazano w jaki sposób powstał pomysł na innowacyjny marketing,
na jakich imprezach rozpowszechniano informacje i w jaki sposób. Dokumentuje materiały reklamowe, ankiety, stronę internetową, targetowane precyzyjnie gadżety. Wskazuje na udział Grzegorza Halamy w promocji projektu, w szczególności w projekcie
reklamowym, jakim jest Teatr Kurzy Bezpieczna Ferma, filmie wiralowym i kontynuacji
promocji po skończeniu projektu.
Prezentacja projektu podczas konferencji, targów i innych wydarzeń.
Data: 14-15.06.2021
Miejsce: Wrocław
Temat: Prezentacja projektu Bezpieczna Ferma podczas III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”
Link: https://bezpiecznaferma.pl/aktualnosci/bezpieczna-ferma-i-grzegorz-halamana-konferencji-sir-we-wroclawiu/
Data: 16.06.2021
Miejsce: platforma ZOOM.US
Temat: Dlaczego warto kupić drób z Bezpiecznej Firmy? - spotkanie z konsumentami
Link:
https://bezpiecznaferma.pl/aktualnosci/pierwsze-spotkanie-on-line-z-konsumentami/
Data: 19.07.2021
Miejsce: platforma ZOOM.US
Temat: Jaką wartość ma dla mnie etyczna hodowla, klimat i środowisko? - spotkanie
z konsumentami
Link: https://bezpiecznaferma.pl/aktualnosci/kolejne-spotkanie-on-line-z-konsumentami/
Data: 14-15.09.2021
Miejsce: Łódź
Temat: Prezentacja projektu Bezpieczna Ferma na szczycie grup EPI
Link:https://bezpiecznaferma.pl/uncategorized/bezpieczna-ferma-na-szczycie-grup-epi/
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Konferencja podsumowująca projekt
W dniu 25 lutego 2022 odbędzie się konferencja podsumowująca projekt Bezpieczna Ferma organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie. Na konferencję zostało zaproszonych wielu znamienitych gości, a program przewiduje mnóstwo atrakcji.

Spotkania z rolnikami
Prezentacja Bezpiecznej Fermy podczas targów „Jesień w ogrodzie”
20 września 2020 roku projekt Bezpieczna Ferma został zaprezentowany rolnikom na
terenach wystawowych Minikowa, na których odbyła się Jesienna Wystawa Ogrodnicza
organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokaz Drobnego Inwentarza był dobrą okazją do rozmów z hodowcami drobiu. W ramach innowacyjnego marketingu zaprezentowano animowany film informacyjny, który przyciągał
uwagę odwiedzających. Zgodnie z oczekiwaniami zwiedzających intrygowała zarówno
treść, jak i atrakcyjna forma rysunkowa.
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Prezentacja projektu Bezpieczna Ferma na stoisku na Krajowych Dniach Pola
W dniach 19-20 czerwca 2021 odbyły się Krajowe Dni Pola pod hasłem Europejskiego
Zielonego Ładu, co oznaczało, że nie mogło zabraknąć Bezpiecznej Fermy.
Na posiedzeniu grupy operacyjnej postanowiono wykorzystać Krajowe Dni Pola do
osiągnięcia dwóch celów zapisanych w projekcie. Pierwszy z nich dotyczył prezentacji
projektu w innowacyjny i atrakcyjny sposób. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
rolniczego w Minikowie udostępnił pawilon, w którym urządzono nowoczesne stoisko.
Dodatkowo skorzystano z możliwości zaprezentowania projektu Bezpieczna Ferma
w studiu telewizyjnym.

Drugi z celów zakładał badanie opinii przyszłych konsumentów drobiu, pochodzącego z Bezpiecznej Fermy. Zgodnie z przyjętą strategią zbadano czy konsument gotowy
jest partycypować w kosztach wprowadzenia podwyższonego dobrostanu w produkcji
drobiu. Pytania zostały tak sformułowane, żeby dowiedzieć się czy konsumenci będą
skłonni zapłacić więcej pieniędzy za drób, który pochodzi z fermy dbającej o zwierzęta,
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klimat i środowisko. W ciągu dwóch dni przeprowadzono dziesiątki ankiet on-line oraz
w tradycyjnej, papierowej formie. Ankiety potwierdziły, że istnieje coraz większy popyt
na mięso drobiowe pochodzące z odpowiedzialnej produkcji rolnej. Konsument oczekuje od hodowcy drobiu dbałości o dobrostan zwierząt, ochrony klimatu i środowiska
naturalnego. I właśnie dzięki projektowi, a w efekcie końcowym systemowi jakości Bezpieczna Ferma, odpowiedzialny producent rolny będzie mógł dostarczyć konsumentowi mięso, którego oczekuje. Wyniki jednoznacznie potwierdziły nie tylko zasadność
projektu, ale i konieczność jak najszybszego wdrożenia w życie systemu jakości Bezpieczna Ferma.
Materiały promocyjne sfinansowane z budżetu projektu zostały tak przemyślane, żeby informacja o produktach z logo Bezpiecznej Fermy trafiała do konsumentów
dokładnie w momencie, w którym sporządza listę zakupów. To właśnie z tego powodu zaprojektowano i zakupiono praktyczne magnesy i notesy na lodówkę oraz żetony
do wózków sklepowych. Te praktyczne gadżety cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających podobnie, jak fotoramki 3D w kształcie smartfonów z wizerunkiem Grzegorza Halamy, które upodobały sobie rodziny z dziećmi.
Zakładane przez konsorcjum cele zostały osiągnięte, co potwierdzały rozmowy
z odwiedzającymi stoisko. Informacja o projekcie Bezpieczna Ferma dotarła do szerokiego grona odbiorców. Udział w Krajowych Dniach Pola przyniósł progres i potwierdził,
że projekty ma ogromny potencjał i powinien zostać jak najszybciej wdrożony.

Popularyzacja rezultatów projektu wśród producentów drobiu
Efektem działań marketingowych jest ustalenie czy konsumenci i dystrybutorzy
są zainteresowani dostawą mięsa drobiowego wyprodukowanego przy zastosowaniu
systemu Bezpieczna Ferma. Uzyskane rezultaty na poziomie wytwórczym i jakości
produktu umożliwiły już podjęcie działań upowszechniających wdrożenie systemu
Bezpieczna ferma do praktyki wśród producentów drobiu. Wszystkie działania mają
na celu zachęcenie hodowców do produkcji kurcząt rzeźnych z zastosowaniem opracowanego systemu Bezpieczna Ferma.
Faza I Regionalne Zrzeszenia Hodowców
Projekt Bezpieczna Ferma znany jest hodowcom drobiu z województwa kujawsko-pomorskiego już od sierpnia 2018, kiedy to pierwszy raz został zaprezentowany przez jego
pomysłodawcę Daniela Olszewskiego na spotkaniu w Lubiczu zorganizowanym przez
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Od tego
momentu było wiele okazji do prezentacji projektu, jak choćby spotkanie z producentami w Lubiczu 9 lipca 2021 roku. Ostatecznie wszystkie rozmowy doprowadziły
do powstania Konsorcjum Bezpieczna Ferma.
Kolejna duża prezentacja miała miejsce 13 września 2021 roku w Lubiczu podczas
Walnego Zebrania Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, na które przybyło ponad 80 rolników. Daniel Olszewski przedstawił koncepcję
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integracji producentów w oparciu o program Bezpieczna Ferma, w którym obniżono
współczynnik konwersji paszy nawet o 18%, a wzrost masy brojlera wzrósł o 240 g.
Hodowcy zainteresowali się nie tylko bezpośrednimi korzyściami, ale również kwestią
obniżania śladu węglowego, który w kontekście Zielonego Ładu ułatwi hodowcom drobiu osiągnięcie zdecydowanie lepszej pozycji konkurencyjnej.
Więcej na stronie: https://bezpiecznaferma.pl/uncategorized/kujawsko-pomorscydrobiarze-poznaja-bezpieczna-ferme
Z rezultatów projektu mają korzystać również hodowcy z innych województw.
Z tego powodu 13 października 2021 odbyło się w Chmielnie w województwie pomorskim bardzo duże zebranie hodowców drobiu i przedstawicieli ubojni, zorganizowane
przez Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Na zebraniu było
ponad stu hodowców drobiu.

Daniel Olszewski, zaprezentował projekt transformacji chowu drobiu „Bezpieczna Ferma w trosce o zwierzęta, klimat i środowisko”. W poprzedzających miesiącach
trwały konsultacje z panią Joanną Grzymkowską (ubojnia Mielewczyk), Damianem
Goszem (ubojnia Gosz) i Mariką Plichta (Rzeźnia Konkol) w zakresie podjęcia współpracy
i połączenia sił, co w efekcie doprowadziło do zaangażowania właścicieli ubojni
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w organizację spotkania. Prezentacja pokazała bieżącą sytuację branży w szerszym kontekście, zwłaszcza działalności pseudo aktywistów, demolujących produkcję drobiu.
Najważniejszym przesłaniem prezentacji była konieczność podjęcia wysiłku na rzecz
wypracowania przyszłej silnej pozycji konkurencyjnej producentów i ubojni w łańcuchu
dostaw. Ta propozycja została bardzo dobrze przyjęta przez producentów.
Więcej na https://bezpiecznaferma.pl/aktualnosci/prezentujemy-projekt-hodowcom-drobiu-z-pomorza/
Faza II Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
Współpraca z Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie należy do Krajowej Federacji Hodowców Drobiu
i Producentów Jaj, co w zasadniczy sposób ułatwiło nawiązanie ścisłej współpracy
w zakresie promocji rezultatów projektu. Dzięki tej kooperacji informacja o projekcie
dociera poprzez cykliczny newsletter do ponad 700 producentów drobiu w całej Polsce.
To w przeważającej ilości członkowie regionalnych organizacji, które tworzą Krajową
Federację. Nie bez znaczenia jest również możliwość umieszczania reklam i artykułów
na stronie drobiarze.pl, należącej do Krajowej Federacji. Przykładem niech będzie artykuł
pt.: Hodowcy drobiu wdrażają rezultaty projektu „Bezpieczna Ferma”, do którego
prowadzi niniejszy link https://drobiarze.pl/2021/12/21/hodowcy-drobiu-wdrazajarezultaty-projektu-bezpieczna-ferma/.

Kolejnym elementem wdrażania rezultatów projektu jest nawiązywanie współpracy
z zakładami uboju i przetwórstwa drobiu, co stanowi ważny aspekt na rzecz rozwoju
systemowego nadzorowanego odchowu kurcząt rzeźnych.
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Faza III Spotkania z ubojniami
U podstaw projektu założono jako cel wdrożenie systemu jakości w całym łańcuchu
dostaw mięsa drobiowego. W związku z tym jednym z elementów wyznaczono cel,
jakim było przekonanie dystrybutorów do oferowania mięsa drobiowego wyprodukowanego z wykorzystaniem systemu „Bezpieczna Ferma” jako asortymentu o wyższej
jakości i cenie, potwierdzonej obiektywnymi badaniami naukowymi.
Ponieważ wyniki dotychczasowych badań dawały podstawy do wdrożenia, Konsorcjum postanowiło nawiązać rozmowy z przedstawicielami branży przetwórstwa mięsa
drobiowego.
I tak już w pierwszej połowie 2021 roku w maju odbyły się pierwsze rozmowy z ubojniami w województwie kujawsko-pomorskim dotyczące możliwości wprowadzenia
na rynek mięsa drobiowego, pochodzącego z Bezpiecznej Fermy. Zarówno pan Marian
Bednarski, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Nowość w Jezuickiej Strudze,
jak i pan Cezary Zawiślak, właściciel ubojni drobiu ELCZAR wyrazili zainteresowanie
współpracą. Zgodnie stwierdzili, że na rynku spożywczym jest miejsce na mięso drobiowe z wartością dodaną, jaką jest podniesiony dobrostan oraz zapobieganie degradacji
klimatu i środowiska naturalnego.
Kolejny krok w stronę wdrożenia projektu w życie odbył się 17 sierpnia 2021 r. Wtedy
doszło do spotkania z Damianem Goszem, właścicielem ubojni Gosz w województwie
pomorskim. Rozmowy dotyczyły możliwości wdrożenia sytemu jakości Bezpieczna Ferma. Miesiąc później, 23 września odbyło się spotkanie z Joanną Grzymkowską, Markiem
Stasiakiem i Zygmuntem Stromskim w sprawie nawiązania współpracy i możliwości
podjęcia współpracy w ramach wdrażania systemu jakości Bezpieczna Ferma.
Ustalono, że w najbliższej przyszłości dojdzie do spotkania Konsorcjum Bezpieczna
Ferma z ubojniami Mielewczyk, Gosz i Konkol przy udziale hodowców drobiu z województwa pomorskiego.

Mimo panującej pandemii do takiego spotkania doszło 13 października 2021 roku.
Do przepięknego zakątku Kaszub, hotelu Wichrowe Wzgórze w Chmielnie przybyło
ponad stu producentów z całego regionu. Zapowiedź prezentacji programu Bezpieczna
Ferma wzbudziło ogromne zainteresowanie nie tylko producentów, ale i mediów.
Reporterzy z Kuriera Kaszubskiego i Radia Gdańsk na bieżąco dokumentowali wydarzenie
i przeprowadzali wywiady z uczestnikami. Spotkanie było ważnym krokiem na drodze
wdrażania rezultatów projektu. Zadeklarowano powołanie wspólnie z ubojniami zespołu
roboczego, który opracuje zasady wdrożenia systemu jakości Bezpieczna Ferma.
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Czym są glinokrzemiany?
Najprościej rzezcz ujmując, to naturalne minerały o nadzwyczajnych właściwościach
fizycznych, które wynikają z ich krystalicznej struktury. Przyroda zaoferowała nam cenny dar, który stopniowo zaczynamy doceniać.
Powstanie
Podczas gdy kształtowała się nasza planeta doszło do osadzenia się warstwy popiołu
wulkanicznego. Czas liczony w milionach lat, wysoka temperatura i ciśnienie spowodowały jego przemianę fizyczną i chemiczną. Tak powstały glinokrzemiany, do których
zalicza się zeolit i haloizyt.
Wykorzystanie
Początek wykorzystywania glinokrzemianów datuje się na 50 lata ubiegłego wieku,
kiedy to po raz pierwszy bliżej zbadano ich właściwości. W projekcie Bezpieczna Ferma
wykorzystano zeolit klinoptylolit wydobywany w kamieniołomach Nižný Hrabovec na
wschodzie Słowacji oraz haloizyt z polskiej kopalni Dunino. Czystość tych złóż i kontrolowany sposób wydobycia w kamieniołomach w pełni odpowiadają nowoczesnym
wymaganiom i zapewniają poszanowanie środowiska naturalnego.

Zeolit

Zeolity są uwodnionymi, krystalicznymi glinokrzemianami metali I i II grupy układu
okresowego w szczególności Na, K, Mg, Ca, Sr i Ba. Sieć przestrzenna zeolitu zawiera
kanały i łączące się ze sobą komory w których znajdują się kationy i cząsteczki wody.
Kationy te są ruchliwe i mogą być łatwo wymieniane na inne kationy.
Wzór ogólny zeolitu:

Me2/nO * Al2O3 * xSiO2 * zH2O

gdzie:
Me – pozasieciowy kation metaliczny,
n – wartościowość kationu,
x – stosunek molowy SiO2/Al2O3
Struktura zeolitu klinoptylolitu tworzy trójwymiarową siatkę. Składa się ona z czworościanów krzemianowych SiO44- połączonych między sobą atomami tlenu, przy czym
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część atomów krzemianu jest zastąpiona atomami aluminium AlO45-. W ten sposób
powstaje charakterystyczna przestrzenna konstrukcja z dużą ilością wnęk połączonych
kanalikami, w których znajdują się kationy metali albo molekuły wody. Całkowita
objętość tych pustych przestrzeni wynosi 24 – 32 %. Taka budowa minerałów zapewnia
unikatowe właściwości molekularno-sitowe, sorpcyjne i jonowymienne, które znalazły
zastosowanie w wielu dziedzinach życia.
Własności zeolitu i jego zastosowanie
Zeolit stosuje się w rolnictwie, produkcji zwierzęcej i budownictwie, w ochronie środowiska naturalnego, w oczyszczaniu wód i spalin oraz w różnych gałęziach przemysłu.
Szerokie spektrum aplikacji wynika ze specyficznych fizyko-chemicznych właściwości
zeolitu:
• intensywna wymiana jonowa i selektywność,
• odwracalna hydratacja i dehydratacja,
• duża zdolność do sorpcji gazów,
• wysoka termostabilność,
• odporność na agresywne media.
Odwracalna hydratacja i dehydratacja
Rewersyjna hydracja i dehydracja - jednym z etapów produkcji w procesie obróbki
zeolitu jest aktywacja termiczna w temperaturze 450°C. W tym procesie, wolna i związana woda usuwana jest z sieci krystalicznej zeolitu, pozostawiając jednak bez zmian
otwartą szkieletową konstrukcję kryształu. Woda jest później ponownie wiązana przy
kontakcie z magazynowanym zbożem i paszą, ściółką dla zwierząt. Tak aktywowany
klinoptylolit (zeolit) zapobiega niepożądanym działaniom wody i stabilizuje wilgoć
w określonych objętościach.
Wymiana jonowa
Struktura sita umożliwia zeolitowi adsorpcję i wymianę jonów w zależności od ładunków i ich wielkości. Im większa zgodność z wielkością porów, tym łatwiej są przez
zeolit wychwytywane i zatrzymywane. Średnica porów wejściowych wynosi w przybliżeniu 4 angstremy, co odpowiada średnicy jonów amoniaku NH4+, H2O, 134Cs i 137Cs.
Te substancje wykazują największe powinowactwo do wiązania się z klinoptylolitem.
Adsorpcja
Po odparowaniu wody ze struktury zeolitu pozostają kanaliki zdolne do przyjmowania innych cząsteczek. To naturalne sito molekularne posiadało możliwość wchłaniania
szkodliwych substancji.
Zeolit adsorbuje:
• amoniak,
• metale ciężkie,
• radionuklidy,
• gazy o nieprzyjemnym zapachu,
• woda.
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Proces wydobycia i aktywacji zeolitu

kamieniołom

transport zeolitu

fabryka ZEO-CEM na Słowacji

Zeolit ma najróżniejsze zastosowanie w rolnictwie. Jest wykorzystywany przy produkcji zwierzęcej, jako dodatek do pasz. Działa on przede wszystkim, jako substancja
technologiczna, regulator gospodarki wodne, substancja wiążąca amoniak, zapobiegająca zbrylaniu, wiążąca metale ciężkie. Ale zastosowanie zeolitu w rolnictwie jest o wiele
szersze. Wykorzystywane jest również jako dodatek do gleby albo kondycjoner glebowy
do hydratacji gleby i retencji substancji pokarmowych. Własności zeolitu wykorzystują
producenci nawozów i substratów przy tworzeniu tzw. zielonych dachów albo przy
zakładaniu trawnika, a potem do jego nawożenia i napowietrzania.
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