
Praca oryginalna Original paper

Występowanie odchyleń iakościowych u drobiu
rueźnego w Polsce w latach 1996,1999

KRZYSZTOF L!BELT

Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AH
ul, Akadernicka 12, 20-033 Lublin

Libelt K.

0ualitative changes in poultry slaughtered in Poland between 1996,1999

Summary

The results of official post mortem examinations of chickens, hens, turkeys, geese and ducks (a total of
1172.7 million units) contlucted by the veterinary inspectors of poultry slaughter houses in Po|and between
t9g6-1ggg were analysed. In the 1055.9 min chickeńs staughtered, qualitative changes }vere confirmed in
0.45o/, of the cases. Excessive emaciation constituted 66.6%, cases oi disqualification. The next important
cause }\,as incomplete bleeding - 24.1oh of cases. Qualitative changes are trvice as preva|ent a cause of dis-
qualification in tńe case of poultry as infectious and parasitic diseases. Because of the magnitude of the slaugh- ,

t^e, .ompu.ed to other speóies, the disqualitication of chickens is the decisive factor in the amount of general
losses concerning poultry.
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Produkcja mięsa drobiorvego w Polsce wynosiła w:
1995 r. - 335 tys. ton, 1997 t. - 474,1998 - 519 i w
1999 r. ok. 575 tys. ton. W 2000 r. przewidywano w
porównaniu do l 999 r. wzrost produkcj t o 2%o, co daje
580 tys. ton mięsa (.1,2). W pierwszych trzech kwar-
tałach 1999 r. nastąpił spadek produkcji żyr,vego dro-
biu. Dopiero pod koniec roku poprawiła się rentow-
nośc chorł,u, która na podobnym poziomie utrzymy-
wała się również na początku 2000 r. Na wzrost pro-
dukcji wpłynął głównie fermowy chów klrcząt,przy
spadku produkcji pozostałych gatunków drobiu - in-
dyków o 90ń i gęsi o 8%. Porównując produkcję dro-
bturzeźnego w 1999 r. z 1996 r., w której udział kur-
cząt stanowlł7 50ń, indyków I5oń a gęsi 60ń, obserwu-
je się wyraźne zmiany w wielkości ubojów poszcze-
gólnych gatunków drobiu. Uboje kurcząt wzrosły w
tym okresie do 90,60ń, a indyków spadły aż do 4,5oń.
Mięso Ęch ostatnich stanowi obecnie 43oń całego im-
porhr mięsa drobiowego do Polski, a czołowym dostaw-
cąstaĘ się Węgry, zastępując natejpozycji USA (2).

Procentowy udział gatunków drobiu poddanego
ubojowi w 1999 r., w rzeźniach pozostających pod
nadzoręmlnspekcj i Weterynaryj nej, ilustruj e ryc. 1 .

W 1996 r. spożycie mięsa drobiowego per capita
wynosiło 11 kg, aw 1999 r. ok. 13,5 kg, co stanowi
około 160ń spożycia mięsa ogółem (83,8 kg) w na-
szym kraju, przy wzroście podaży mięsa drobiowego
w 1999 r. o ok. 30ń (I,2). Częśó ubijanego drobiu oce-

niana j e st przez Insp ekcj ę Weteryn aryj ną j ako ntęzdat-
na do spożycta.Przyczyną sąnie tylko zmiany choro-
bowe, ale głównie (70ońprzypadków) odchylenia ja-
kościowe, przy czym wychudzenie stanowi główny
powód dyskwalifikacj i (3 , 4 , 5 , 6) . Według danych pi-
śmiennictwa (4) w 1972 r. uznano za niezdatne łącz-
nle 0,46oń badanego drobiu, a kur 1 ,86oń. Opracowa-
nie danych krajowych za I98] r. wykazało, żeŁącznie
w wyniku badania ptzed i poubojowęgo zaniezdatne
llznano 0,90oń badanego drobiu ogółem, akur I,34oń,

Ryc. l. Udziat poszczególnych gatunków drobiu rzeźnego w
Polsce w 1999 r. (ubó.i pod nadzorem IW)



Główną przy czynądy skwalifikacj i było wychudzenie
stanowiące u kurcząt 45,2o/o ikur 36,9Yo ogołu zmian
oraz niezupełne wykrwawienie dotyczące kurcząt w
7,]oń i kur w 8,2% (4). Analiza przeprowadzona w
latach 1986-1994 w woj. olsztyńskim wykazała dys-
kwalifikacj e spowodowane odchyleniami j akościowy-
mi tuszek kwcząt od 0,49 do I,9oń (średnio I,1%o), a
w przypadku kur - 1,82oń (5), Opracowania dla tego
regionu za lata 1992-1995 podają jako przyczynę
dy skw ali fi k acji kur cząt wychudz en ię w 0,2 Ioń, a ni e-
właściwe wykrwawienie w a,09oń, w przypadku kur
0,580ń i 0,I8oń, indyków 0,18 i 0,200^ (6). W Polsce
południowo-wschodniej w latach 1992-1996 dyskwa-
lifikacja drobiu z powodu odchyleń jakościowych do-
tyczyła0,34%o drobiu ogółem ibyŁa 3-krotnie częstszą
pr zy c zy nąni e z datno ś c i ntż zmiany p ow o dow ane c h o -
rob ą. U kur cząt naj cz ę sts zą pr zy czyną dy skwali fi ka-
cj i było wychudzenie 7 2% iniedostateczn e lvykrwa-
wienie - 18,3% (3).

Mateilał i metody

Celem niniejszego opracowania była anallza wyrrikóri,
urzędowego badania poubojowego kurcząt, kur, indykór,v.
gęsi i kaczek (łącznie 1 173 mln sztuk), przeprowadzonego
w 1atach 1996-1999 przez Inspekcję Weterynaryjnąw rzez-
niaclr drobiu na terenie Polski. Przy opracorvywaniu da-
nyclr zwrócono szczególną uwagę na wyniki dotyczące
kurcząt, których ubito w tym okresie prawie dziesięciokrot-
nie rł,ięcej niz pozostałych gatunków drobiu łącznie. W
anal izie uwzględniono następuj ące odclrylenia iakości orve:
wychLrdzenie, niedostateczne wykrwawienie. posocznicę i
ropnicę orazrozkład i ugotowanic w oparzelnikLL,

Wyniki iomówienie
Wyniki przedstawiono w tab. 1-3.
W latach 1996-1999 ubito w rzeźniach i zbadano

II72,7 mln sztuk drobiu (ab. 1). U kurcząt, których
ubito 1055,9 mln, dyskwalifikujące odchylenia jako-
ściowe stwierdzono w 0,45Yoprzypadków. Nieco niz-

sze wartości dotyczyły kaczek, gęsi i indyków. Jedy-
nie u kur odsetek ten był wyższy i wynosił - I,2]oń,
Wychudzenie stanowiło u wszystkich gatunków dro-
biu 66,6%o ogółu zmtan i było najczęstszą przyczyną
dyskwalifikującądrób rzeźny do spożycia. U indyków
w wy s okim pro c enci e (28,4%) pr zy czy ną dyskwalifi -

kacji było niedostateczne wykrwawienie, w mniejszym
stopniu niż u innych gatunków drobiu - wychudzenie.
U kaczek stosunkowo często (I1§%) dyskwalifikację
powodował rozkŁad gnilny, rzadziej zmlany spowo-
dowane posocznicą i ropnicą (2,8%).

Występowanie o dchyleń j ako ściowych tuszek kur-
cząt w latach 1996-1999 przedstawia tab. 2. Łącznie
w okresie czterech lat uznano zanięzdatne z powodu
odchyleń jakościowych 4718,8 mln tuszek, co stano-
wiło 0,450ń. Poniewaz kurczęta stanowią największy
udział w produkcji mięsa drobiowego fakt ten zasad-
niczo decyduje o wielkości powstających strat. W ko-
lejnych latach badanego okresu obserwowano mimo
wzrastających ubojów pewną tendencję spadkową
odchyleń jakościowych z 0,480ń w 1996 r. do 0,39Yo
w 1 9 9 9 r. Naj p owa żniej sząpr zyczyną dyskwalifi kacj i
było nadmierne wychudzenie (średnio 680^), które w
wymienionych latach utrzymywało się na podobnym
poziomie. D-gą w kolej no ś ci pr zy czyną było niedo-
stateczne wykrwawienie średnio ż4,Io/o, Jedynie
dyskwalifikacje z powodu posocznicy wykazaŁy w
badanyrn okresi e tendencj ę malejącą.

W tab. 3 porównano liczbę tuszek drobiu uznanych
za niezdatne z powodu odchyleń jakościowych oraz z
powodu zmian wyłvołanych chorobami zakaźnymi i
pasożytntczymi. Na lI72,7 mln sztuk zbadanego dro-
biu odchylenia jakościowe wykazało 0,460ń (543I,2
Ęs. ) tuszek, a zmlany chorobowe prawie 0,2lo^ (2440,9

Ęs.) tuszek. Łącznl,e dyskwalifikacji uległo 7873 Ęs.
tuszek (0,67%). Stanowi to znaczącą część surowca
rzeźnego i ma wymiemąwartość ekonomiczną.

Wśród gatunków drobiu, procentowo najwięcej dys-
kwalifikacj i dotyczyło kur (I ,7 40ń) t to zarówno z po-

Tab. l. Występowanie odchyleń jakościowvch tuszek drobiu rzeźnego łl, latach 1996-1999

Gatunki drobiu
Liczba

zbadaneg0
dtobiu (w mln)

ogółem

liczua I Yo

Uzna

nadmierne
Wychudzenie

liczha l yo

l0 za niezdatne (l

n ie d ostateczn e

WykrWaWienie
I

liczba I to

u lys.)

pOsOczn ica
ilopnica

I

liczba I o/o

I

K u rczęta

Kury

G ęsi

Kaczki

lndyki

Razem

1 055,9

32,g

21,4

7,28

55,2

1172,7

4718,8

418,8

57,5

18,0

218,0

5Ą31,2

0,45

1,2l

0,2l

0,25

0,39

0,46

321 0 ,5

248,5

33,0

10,0

112,2

3614,2

68,0

59,3

57,4

55,8

51 ,4

66,6

1134,9

78,2

8,9

4,3

61 ,8

1288,1

24,0

18,7

15,5

23,g

28,4

23,7

31 7,8

79,9

14,0

0,51

31,4

443,6

6,74

1 9,1

24,3

2,81

14,4

8,17

55,6

12,2

1,62

3,1 6

12,6

85,2

1 ,18

2,91

2,82

17,5

5,78

1,57



Tab,2, Wvstępowanie odchyleń jakościowych tuszek kurcząt w latach 1996-1999

Rok Wychudzenie

liczna l o/o

l

UI

nadmielne

|nane za niezdatn

niedOstateczne
WykrwaWienie

I

liczba | %o

(w tys.)

p 0sOczn ica
iropnica

I

liczba I Yo
I

tozkład iugotowanie
w oparzalniku

liczba 1 
'"

1 996

1 997

1 998

1 999

Razem

210,4

243,5

286,0

316,0

1 055,9

1 01 6,2

1 1 67,0

1294,2

1241,4

4718,8

0,48

0,48

0,45

0,39

0,45

691 ,4

7g0,2

896,2

832,6

32,1 0,5

68,0

67,7

69,3

67,1

68,0

225,5

266,4

2gg,2

343,8

1134,9

22,2

22,8

23,1

27,7

24,1

84,3

gg,2

85,8

48,6

317,8

8,30

8,50

6,63

3,91

6,7 4

15,0

11 ,3

12,g

1 6,4

55,6

1 ,48

0,96

1 ,00

1,32

1 ,18

wodu odchyleń j akościowych ( 1,27 oń),

jak i chorób zakażnych i pasożytni-
czych (0,46%). U kaczek i indykow
stwierdzono natomiast stosunkowo
mniej dyskwalifikacji spowodowa-
nych zmianami chorobowymi.

Reasumując należy stwterdzic, że
w latach 1996-1999 llczba dyskwa-
lifikacji tuszek z powodu odchyleń
jakościowych była podobna jak w
latach poprzednich (I992-I995). W
Ęm ostatnim okresie większy był je-
dynie procent tuszek dyskwalif,rko-
wanych z powodu niedostatecznego
wykrwawienia, natomiast w latach
ubiegĘch głównym problemem było
nadmierne wychudzenie. Obecnie
odchyl enia j akościor,ve sąprzy czyną
dyskwalifi kacj i dwukrotnie większej
ilości drobllniż choroby zakaźne i
inwazyjne. O wielkości ogólnych strat dotyczących
drobiu decydują dyskwalifikacje kurcząt, ze względtt
na wielkość ubojow w porównaniu z innymi gatunka-
mi.

Tab. 3. Liczba(%o) tuszek drobiu uznan.vch zaniezdatne z powodu odchyleń jako-
ściowych w porólvnaniu do zmian sporvodowanych chorobami zakaźnymi i paso-
żytniczymi w latach 1996-1999
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U źi krów wyrł,ołano zapalenie jednej ću,iartki wymierria poprzęz czterokrot-
ne infrrzje mało zjadtirvego szczepu Staph.v}ococcus aurcus rv dawce 5 r 10a

komórek zaraz po rrdoju Infuzje lvykonano w oclstępach 5 tygodniorł,ych. Po

każdej infuzji po tygodniLl podawano donlięśniowo przcd udojem oksytocynę
(100.jm syntetycznej oksytocyny) W jcdnej gtupie kontrolnej zastosowano jed-

norazowo dor,vynrienio,,r,o po trzech kolejnych uclojach l<rvas klarvulanowy z
amoksycyJiną (Synolux). W drugiej grupie 1<ontrolrrej masowano chorą ćwiartkę
przez okres minuty, zaś rv trzeciej grupie kontrolnej r.r,cierano rł, skórę chorej

ćwiartki maść uddennint w iloścj l 0 lnl przcz okres 3 tygodni po każdym udojrr.

Badanie bakteriologiczne wykonywano przcd l przez 3 tygodnie po każdym za-

każeniu Zadna z zastosowan_vch rrretod postęporł,ania nie likwidorvała infekcii
Stosorvanie oksytocyny oraz antybiotyl<u redukorvało jednak istohlie liczbę bak-
terii w nrleku. 
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Gatunki
drobiu

Liczba
zbadaneg0

drobiu
(w mln)

uznane za niezdaln

odchyle ń

jakoś ciowych
l

liczba | '/"

e z pow0du (w tys.)
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0gółem
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K u rczęta
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1 055,9

32,9

21,4

7,3

55,2

1172,7

4718,8

418,8

57,5

18,0

218,1

5431,2

0,45

1,27

0,27

0,25

0,39

0,46

2197,2

151 ,9

42,0

0 ,96

48,9

2440,9

0,21

0,46

a,20

0,013

0 ,089

0,208

6916,2

571,3

99,5

18,9

267,0

7873,0

0,65

1,74

0,47

0,26

0,48

0,67


