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Bezpieczenstwo zdrowotne produkowanei zyunosci
oraz pop,rawa dobrostan tt zwierzqt
s4 to aspekty, do kt6rych kraie czlonkowskie
urrii Europejskiej przywiqn4q du:,Ze znaczenie.
osoby uttzymqqce zwierzgti,i gospodarskie s4 zobowipzane
d.o zatr>ewnienia im wlasciwej
opieki' w Polsce j ednq z najintensywniej rozwijaj4cych
sig galgzi jest produk ria
zzwierzgca.

zwiqzka

z

w

powyaszym, znaczny postgp gospodarczlr musi
sprostaLi wymogorli w zakresie
warunk6w ttrzymywania zv'reruilt i ptak6w hodovrlanych.
Tym samyrl, realizowane

s4

zaloaenia koncepcji zrownowazonego rozwoju,
kt6re ,opieraj4 sig o dobrostan, oplacalnoSi
produkcji oraz ochrong Srodowiska.
Istotn4 skladow4 ksztdltt4Ec4 dobrostan zwieruEt gospodarskicjh
jest sci6tka. Jej jalkos6
nie tylko wplywa na warunki zoohigieniczne porni
esz:ozen, ale poSr,erln io tak:Lena zdrovrie i
produkcyjnosd' utrzymanie jei prawidtowych parame
trow frzycznych, takich jak temper altxa,
zawartoic wody otaz odczyn, s,,przyjaw utrzymaniu pra.widlowego
mikroklimatu pomieszczeri.

wilgotna sci6lka jest podstawowym 2rodlem zsuiEkszaliqcej
sig ilosci pary wodnej w powietrzu
pomieszczenia inwentarskiego, co przy wyinzej
temperatur ze stwarza. doskonale warunki do
rozwoju patogennej mikroflorry, bgd4cej przjlczynq wielu
schorzef ukladu oddechowego
zwierzqL Przeprowadzone dotychczas badania mikroftory
powietrzaw pomiesz czeniach dla
roznych gatunk6w zwierzqt dowodzq, ze najwigl<sza
ilos6 bakterii i grzyb6w wystgpuje w
budynkach dla zwierzqt utrzymywanych w systemie
rici6lkowym , w szczegcrlnosci drobiu i
trzody chlewnej' Dodatkowym problemem staje sig
zapalenie sk6ry strip u drobiu (Foot-1Dad
Dermqtitis FPD), kt6re scisle ptowiuzanejest z willgotnorici4
sci6tki i powoduje stiany zaparlne
podeszw st6p' Konsekwencjq sQ zakalenia bakteryjrre
i grzyhowe oraz nasilaj4ce sig
owrzodzenia st6p, co w znaczn,m stopniu obniitadobrostan
ptak6w.
Stwierdzono, 2e wsr6dl bakterii, bytu.l4cych :zar6wno
w sci6lce, jak i powietrzu
budynk6w inwentarskich, naiczgsciej spotykane sq paleczki
Gram-ujemne z rodzaju
salmonella, Klebsiella, Pseualomonas oraz Eschericht'a
coli, a tal:2e bakterie

z

g,',,y

ziamiak6w, jak Staphylococcuts, Streptococcus, Aerococ'cus,
Microcct<:czs. Wsr6r1 grzyb(tw,
dominuj4 todzaje Candida, Crltptococcus, Trichosporon
otaz Aspergil'lus. Sklad iloSciowy i
jakosciowy mikroflory sci6lki ulega du2ym
wahaniom ur ir,aleznosci od panuj4cSrch w budynku
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inwentarskim warunk6w srod.owiskowych. wiele
drobnoustroj6w wy'kazuje rswoj4 aktyvr,nos6
dopiero przy odpowiednim odczynie materialu sci6,tkowego,
natomLiast w niesp rzyjajq.cych
warunkach gin4 lub ograniczaj4 sw6j rozwoj, a
na ich miejsr:e namna7aj4 sig inne
mikroorganizmy, dla kt6rych warunki s4 oprtymalne.
wiadomym jest r6wnie:2, 2e sc.iolka
wilgotna stwatzakorzystniejsze watunki do ro;zwoju
w,rriej drozdhyi plesni, natorniast bardziq
sucha sprzyja rozwojowi bakterii.

Wraz ze wzmoaonq aktywnosci4 drobnoustroj6w nastgpuje
zwigks:zenie ernisji
szkodliwych domieszek gazowych, przede wszystkim
amoniaku. Maksymalne ulatnianir; sig
amoniaku ze Sci6lki zachodzi, gdy osi4ga ona wilgotnoS6
wzglgdn4 w granicach 40 c;0%.
w takich warunkach bowiern sci6tka traci swoj e korzysrtne wlasciwos<:i
do pochlaniania gar.ow.
Dodatkowo, zwigkszaj4ca sig w trakcie odchowu ilos6
pomiotu nasila zachodtzqcew niej
procesy gnilne, co powoduj e wytwarzanie zwigkszonych
ilosci amoniaku, siar"kowodoru i
metanu.

Amoniak wchlaniany jest do organizmu gi6wnie przezdrogi
ocldechowe, at tak1e plrzez
sk6rg i blony sluzowe. zwiqzek ten latwo lqczy
sig z,wodE tworzqc.wodorotlenelk amonowy,
ktory ptzenika do tkanek, powoduj4c stany zapalne blon
riluzowych i obnizenie ich odporn.sci.
Ponadto, amoniak latwo ptzechodzi przez scianki pE<>herzykow
p:lucnych do krwi g<lzie
zmienia hemoglobing

w

,

hem atyng zasadow4 obnizajq<> poziom hemoglobiny

poprzez ptzeksztalcenie kwasu glutaminowego

w

(zmniejszajqc przez to wymianE gazowq).
Zgodnie

w ustrdu, a

gluLtaming obniLa sig przemiana tlen.wa

z trlozporzEdzeniern Ministra

Rolnictvrua

i

Rozwoju wsi z dnia 15 lutego 2olo r. w sprawie
wyrnagari i sposc,bu postgpo,wan ia przy
utrzymywaniu gatunk6w zwierzqtgospodarskich, dla
ktr5rych nolmy oolrony zostalyokresl.ne
w przepisach unii Europejskiej stgzenie amoniaku w ponfesz
czeniachdla drobiu rrie powinno
przekraczac 20 ppm.

zat6wno obnizenie wilgotnosci sci6lki, jak i neutralizaqa
arnoniaku s4 zabiegaLmi
trudnymi do wykonania, szczegolnie w obecnoSr;i ptak6w.
I,ierwsze badania nad
mozliwosciami poprawy jakosci sci6lki w celu ograniczenia
emisji amoniaku pzeprowadzc,no
w roku 1955'

w wielu przeprowadzonych doswiad czeniachw latach p6 .Zniejszychstwierdzono,
ze emisjg tego gazu z obomika drobiowego mozna
ograniczyc stosuj4c do niego

dodatek
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roznego typu zwiqzk6w chemicznych, kt6rych
dzialanie polega na spouralnianiu reakcji
r ozkladu kwasu m o czowego lub neutr
alizacji amoniaku,
ostatnimi czasy,popularn4 metod4 pol epszajqcqparametry
frzy,cznei mikrobiologiczne
sci6lki' ograniczenia emisji szkodliwych gazow (ze sz<>zeg6lnym
uwzg;lgdnienierrL

amoniaku) i

pyl6w s? preparaty najnowszej generacji dodawane
do Sci6lki, charakteryz$Ece

sig

mozliwosci4 stosowania ich w obecnosci zwierzqt gospodarskich.
lJmo2liwia trc wygodtne i
jednoczesnie bezpieczne ich wykorzystanie
podczas trwania calego odchowu. odpowiedni
dodatek do Sci6lki mozepozytywnie wplynq(,
nazachowame wlasciwego poziomuLwilgotnosci
wzglgdnej sci6lki, zahamowa(, rozwoj mikroflory patogennej,
a w konsekwencji ograni<:zy(
ilosi powstqEcychw procesie fermentacji szkodliwych
substancj i gazowych, jak iamoniak.

wsr6d szerokiej gamy proponowanych obecnie preparrat6w
dezynf'ekcyjnLych
dodawanych do sci6lki jest produkt ekologiczny
o razwie handlo-wej: Lider dtezynfekator
produkowany ptzez firmg RoLpoL oldakowscy
spj, kt6ry - jak deklaruje producenr
wykazuje zdolnos6 absorpcji wilgoci i mocznika (a
w k.nsekwencji hamuje proces)/ uwalniania
sig amoniaku), atakaewykazuje silne dzialanie
biob6jc;2e,. celem niniejszych badan byla
ocena

wplywu ekologicznego preparatu dezynfekcyjnego Lider
d,ezynfekator na: podstaw.we
parametry frzyczne sci6lki, zanieczyszczenia
rnikrobiolo giczne sci6lki, zawartos(,

zwiazk:.tw

azotuw sci6lce, poziom emisji amoniaku

i

zanieczyszczenpylowych.
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Metody badaw,cze
Analiza skutecznosci ekologicznego preparatu dezynfekcyjnego
Lider dezynfeii.tor
odbyla sig w dw6ch etapach. Produkt zostal dostarczony
przezfimq RoLpoL oldakowscv
spj.

w

pierwszym etapie

drobnoustroj6w

na

dezynfekcyjnego'

warunkach laboratoryjnych dokonano oceny wrazliw.sci
preparat dezynfekcyjny Lider dezynfekator oraz
be,.z prepauatu

za

sprawdzano wielkosd

w

pomoc4 metody dyfuzyjno-krqzkowej (metoda

K:Lrby-Bau.era)

stref'

zahamowania wzrostu rnrkroorganizmow (pseuclomonas
s:tr)p.,
Escherichia coli, staphylococcus aLffeus, Aspergillus
Jumigatus, Candida albican,s),oparl4 na
dyfuzji substancji czynnych preparatu dezynfekcyjnego
Lider dezynfekator. Te, etap ba"clari
zostal przeprowadzony w Laboratorium Dobrostanu
zwitzqt Katedry Higieny.

zwierzqt i

Srodowiska.

Drugi etap odbyl sig w warunkach produkcyjnLych. Badaniaprzeprowadz:ono
na.Z40
kurczgtach brojlerach Ross 308 w Pawilonie
Doswiarlczalnym Katedry Higieny. Zwierzqt i
Srodowiska' Dokonano podzialuna dwie jednakowe
grq)y: kontroln4 (K) oraz do6wiadczarln4
(D) z zastosowaniem do sci6trki preparatu dezynfekcyjneg;o
L,ider dezynfekator proclukcji firnny
RoLPoL oldakowscy spi. Preparat w postaci granulowanej
rozsypano dokladnie po
powierzchni podlogi w dawce 100 g na m2 przedpoiozeniem
sci6lki, a nastgpnie stosowano ljO
g preparatu na 7 m2 sci6lki, co 7 dni, w
obecnosci ptak<iv,u. r,taki utrzymy\,vano
przezokrer; -]5

dni (5 tygodni) na sci6lce z cigtej slomy zytniej (okolo
15 cm grubosci) bez dorfcielania. w
izolowanych od siebie, id,entycznie wyposazonych
pomrLeszrczeniach. ptaki,

w obu

Zywiono standardowymi paszami przemyslowymi:
Starter, Grower
Finisher, zgodnie z zaleceniami producenta.

grupach,

I, Grower II i premi,m

Badania przeprowadzono podczas odchowu kurczqt
brojrer6w, gdyz z
przeprowadzonych dotychczas badari w pomiesz
czenia<:h dla roznych gatunk6w zwieuzilt
wynika, ze najwigcej drobnoustroj6w znajduje sig
rv kurmikach.
sprzyja ternu wysoka
wilgotnosc oraz znaczne zapylenie pomie,szc;zeii.
ogromne znaczenie ma tu
duhe zaggszczeme ptak6w na jednosl,ce powierzchni.
Jeszcze

temperatura

rowniel

i

wig<rcj

1Sp,r61a.6r6ur'e
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mikroorganizm6w znqduje sig

w

samej sci6lce. Mikrollora sci6lek wykazuje specylflir;zn4
dynamikg zmian, a jej sktad ilosciowy i jakosciowy
uLlega duzymwahaniom, w zaleznorici od
warunk6w srodowiskowych. w pocz4tkowym okresie
o,dchowu brojler6w zwyklenastgp,je w
niej gwaltowne zwigkszenie og6lnej liczby drobnoustroj6w,
natomiast w ilalszej fitzie
uzytkowania dochodzi do jej stabilizacji.
Dodatkowo ,przez caly okres odchowu ptak6w,
mon.itorowano temperaturg i wilgotnLos6
wzglgdnqpowiettzaprzez ciqglqrejestracjg (co 15
mjnut) zapomocEtermohigrometr6w

I-B-

520 zintetfejsem

34 "C +

LB-52lusB. Pocz4tkowo

1'5 oC

temperatu ra.w<twn4trzkazd.egobudynku wyrL,csila

i systematy cznie kaad,ego tygodn ia obniZanabyla o 2 oc a|do
osi4gnig cia 22
oc
+
2'5
"c
na koniec odchowu. Wilgotnosi wzglgdnil rtrizymywanabylana
poz:iomie 5;(l-60

o/
/o.

Analizowano jakoSd Sci6iki:
podstawowe parametry ftzyczne

-

dwa razy w tygodniu przez caly okres odchrowu
ptak6w dokonywano pomiaru temperatury i
wilgotnosci powierzchniovirej warstwy
sci6tki siomiastej (do glgbokosci 5 cm) zapomaci4termohigrometru
typu HAyMEII1ER
HM 1625102, w oSmiu punktach w kaZdej grupie
zanieczyszczenia mikrobiolo giczne

kazdej grupy badawczq

- sci6lkg do bailari pobierano w osmiu punktar,tr

z

w 0, 15 i 35 dniu odcho,ru

kurczqt brojler6w. pobrarLe w
sterylnych pojemnikach pr6bki mieszano, uzyskuj4c
pr6bg zbiorczq, a nastgpnie
transportowano do Laboratorium Dobrostanu z'wie:rzEt
Katedry Higieray zwierzi'L i
Srodowiska. W pr6bach okreslano:

o

og6ln4 liczbg drobnoustroj6w
1:2013-12, metoda plykowa

o

- w ternperilturze 30oC/ PN-EN ISo 4833-

- posiew wgtgbny;

og6ln4 liczbg dro4dZy i plesni

- w 1 g prr<ibki/ pN-ISo

plytkowa (po siew powierzchniowy)

o

21521-2:20,0g, metorla

;

identyfikacjg w kierunku obecnoSci balitr;rii Pseudomonas
spp., Escheric:,hia
coli, staphylococcus aureus, salmonella,unteritidis (EN

ISo

6570-1:2017) o..raz

grzybow: Aspergillus fumigatus, candic{a albicans,
Fusarium spp. _ metc)da

hodowlana

wg PB/R]IB/13; instrukr:ja wewngtrzna:

MorLitorowanie
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zanieczyszczenia mikrobiologicznegc,

i powierzchni roboczych w

pomi eszczeni ach b adaw czy ch

oszacowano t6wnie2 zawartoi(, zwiqzkow azatu v,, Sci6lce
za pomocq frrtometrur pCCheckit - pr6bki Sci6tki d,o analizy pobierano rat7, w kazdym
tygodniu odchow.u, w
oSmiu miejscach w kahdej grupie (min. 20 crn od poidel).
zgodnie z zaleceniami,
otrzymana,zawartoic zwiqzkow azotuprzeliczor"ro na NH: (1g :
N l,2g g NH:).
Ponadto, w warunkach produkcyjnych pomiary z:anieczyszczeh
pylow-ych

miemikiem
zapyleniaAEROCET 831 (4 podzakresy pomiaru pylu ('pN{1, pMz,s, pM+, pMro
) orazpomiary
stgzenia amoniaku (NH:) miernikiem nanosens DP-25
- na powi erzchni sci6lki ofiLr., w
powietrzu (na wysokoSci gl6w ptak6w) wykonywano w r:i4gu
calego cyklu produkcyj.rrego,
codziennie w godzinach 6oo, 13oo i 26oo w 6 punktach,r karZdej
grupie.

Analiza statysty czrua
Analiza statystyczn a zostaLa przeprowad zona przy u2yciu
so.fn^,qre 13.3 EI\\G. Normalnosc rczldadu, danych zweryfikow
ano zapomocq
Wilka' nstotno5d tohnic migdzy Srednimi wartoSciami tradar:Lych cech ustalono
t

S,prawozdanie nr
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Wyniki

1.

Stosuj4c preparat dezynfekcyjny Lider dezynfe,kator stwierdzono strefg zahamorvania
wzrostu dla nastgpuj4cych drobnoustroj6w (wymienLione w kolejnoSci od najvvigkszej r;treflz
zahamowania wzrostu): StaphylococcLts aureus, A,spergillus fumigatus, Et;cherichia ,coli,
Salmonella Enteritidis, Pseudomonas spp., Fusarium spp., Candida albicans (TabelaL 1).

2.

W analizach, w kt6rych nie zastosowano preparatu dez'ynfekcyjnego nie stwierdzono :itreflz
zahamowania wzrostu dla nastgpuj4cych drobnoustroj6w: bakterii Pseudomonas spp.,
Escherichia coli, Staphylococcus aureLts, Salmone'lla Einteritidis oraz grzyb(nv: Asperg,illus
fumigatus, Candida albicans, Fusarium spp. (Tabela 1).

z zastosowaniern ekologioznego

bez zastosr:wania.

preparatu de4mfekcyjnegrc Lider

preparatu

0mm
0mm
Bakterie

Staphylococcus
aureus

0mm

0mm
Grzyby

0mm
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3. USrednione

wartoSci parametr6w frzycznychsci6lki pr:zedstawiono w Tabeli

uzyskane wyniki

z

lZ.

Zesta'wiono

grupy kontrolnej (bez doctatku preparatu dezynfel<oyjnego) oraz

doSwiadczalnej (z dodatkiem preparatu dezynfekc,yfnelgo Lider dezynfekato,r).
Tabela 2.Parametry frzyczne Sci6lki oceniane podczas odtjhowu
Temperaturr Sci6lki ("C)

Tydzieir

bez dodatku

odchowu

preparatu
dezynfekcyjnego

1.

J.

4.
5.

i

50 + 0.16
24,71 + 0.23
23,t9 + 0.23
61 + 0,31
2I,03 + 0

wszystkich
23,62 r 0,21
tygodni
odchowu
+SEM standardowy bl4d pomiaru

z dodatkiem
ekologicznego
preparatu
dezynfekcyjnego

Lider
29,81
27.69
26,72
25,72
23.00

+
+
+
+
+

0.15
0.21

0.25
0,33
0.35

26,47 + 0,22

dodatkiem
logicznego

bez dodatku

preparatu
dezrynfekcyjnego

t6.78" + 0.40
24-904 + 0.32
31,75u +
38.18' + 1
47,004

+ 1.72

,fekcyjnego

Lider

11

+
2 [1b+
26.,+4 +
16.q:

3l,J2u + 0,89

Srednie oztaczorre r62nymi literami migdzy kolumnami r6zni4 sir; statystycznie istotnie (p <
testem.
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4.

Zameczyszczenia mikrobiolo giczne Sci6lki

Tabela 3. Og6lna liczba drobnoustroj6w oraz og6lna lic:zba grzybow
pr6bach zbiorczych Sci6tki w poszczeg6lnych tygodniach odchowu
O 96

lna liczb a drobnoustroj 6w
(logro CFU g-t)

Tydzieft
odchowu

bez dodatku

preparatu
de4mfekcyjnego

z dodatkiem
ekologicznego
preparatu
dezynfekcyjnego

Lider

b6w
(logro CFU

-1)

dodatkiem
lbez dodatku

preparatu
dezynfekcyjnego

Lider

dezynfekator
5,8 x 107
7,9 x I0

8.5

x

3,8 x 103
1,1 x 104
2,2 x lOa
3,9 x 104
3.7

106

7,2 x lOa
7.7 x 106

4.

x
wszystkich
tygodni
odchowu

5. Identyfikacja

1.1

x

1010

4.7

x

106

2,4

x

70e

1,2

x

106

xl

6,3 x lOl

7,5 x 10s

drobnoustroj6w w Sci6lce

Stosuj4c preparat dezynfekcyjny Lider dezynfekaLtor stwierdzono w anali

do56 obfity wzrost grzybow puszystych

z

dominacj

q lyzybow z

rodzaju

Aspergillus fumigatus a takLe obecnoSd pojedynczych gr;zyb6w

5r:i,5lce
'adospa,rt'Ltm,

Carulida

krusei. Nie stwierdzono obecnoSci Pseudomonas sp'p., Escherichia coli,
aureLts, Salmonella

Enteritidis oraz grzybow: Candidtt,clbicans, Fusarium spp

W przypadku grupy kontrolnej, w kt6rej
stwierdzono,

i2 w

nie zastosowano preparatu

analizowanej Sci6lce bardzo li<>zme wystgpowaly
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dominacj4 grzyb6w z rodzaju Cladosporium i Aspergillus fumigatus.

obecno56

licznych grzyb6w droZdZopodobnych Candida lcrusei, pojedyncze

i

Rhodotorula oraz licznych grzyb1w ple5niowych Fusarium sp
bakterii : Ps eudomonas spp. Staphylo co ccus aureus,
r

sp

Penicilli,

orflflys7nis

,sp.,

z

t'odz.

a

takZe

epide,r'nnidis

Escherichia coli.

6. ZawartoSc zwi4zk6w azotuw
Tabela

4. Calkowita

Sci6lce

zawartoS(, azotu

w

6ci6lce okleslona

tygodniach

odchowu

Calkowita zawartoil azotu OI) w Sci6lce w
Tydziefi odchowu

1.

z dodatkiem

preparatu

t,ts

31,22u

47.80b + z.ts

64,224

27,43b +

*o

6I,08" + z,zz
+z,t

2.
4.
5.

i

wszystkich
i odchowu

67.20o + 3.17
46,69b +2,98

65,41u +3,1

+SEM-- standardowy bl4d pomiaru
Srednie oznaczone r62rrymi literami migdzy kolumnami r6zni4

srLg

sl.atystycznie istotnie (p

0.05) zgodnie z t-

testem.

Anahza zawartoSci zwr4zk6w azotu

w

Sci6lce u,ykazala jego

ztozmcawa1le

poziomy w poszczeg6lnych tygodniach ficiaptak6w w bradanych grupach. Bi

pod uwagg

Sredni poziom azotuw Sci6lce obliczony dla caloSci okres chowu, jego istotnie

warlo56

odnotowano w grupie, w kt6rej Sci6lka zostalapoddana dzialari:u specjali

preparatu

de4mfekcyjnego Lider dezynfekator.
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7.

StE2enie amoniaku

Rys. 1. Koncentracja amoniaku (ppm) w poszczegolrrych tygodniach

wu ptak6w

(pomiary dokonano na wysokoSci gt6w ptak6w)

*+o
-Q
d

:o

8:o
E
ol0
o

D0

*#

,"dre

a

IK *D

Rys. 2. Koncentracja amoniaku (ppm)

w

poszczeg6lnych tygodniach

(pomiary dokonano na powierzchni Sci6trki)
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Tydzieh odchowu

IK TD

Odnotowano istotne rSznice migdzy grupami vv Sre<lnim stgzeniu

mierz,onego

na wysoko6ci gl6w ptak6w oraz na powierzchni Sci6lki. Zastosowany

preparat

dezynfekcyjny Lider dezynfekator wysoko istotnie wplyrrql na obni2enie

amoniaku.

Zawarto\l amoniaku na poziomie gl6w kurczqt ari razl podczas odchowu

e przekr<>czyla

zalecanychprzez norm (zgodnie z Rozporuqdzeruem Ministra Rolnictwa i R

8.

Zapyleme powietrza w obu grupach mieScilo sig w

II stopniu zapylema

rju Wsi).

-

zanie czy szc zolTe pyl ami .
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Wnioski
Na podstawie wynik6w uzyskanych z przeprowadironych badah oraz
wredzy opiniuj4cy stwierdza, iz produkt w postaci ekologicznego preparatu

,dezynfellrji o

nazwie handlowej: Lider dezynfekator produkcji ROt,POt, Oldakowscy spj.,

. Towaro'wra 1,

18-2010 Szepietowo wykazuje skutecznoSc przeciwdrobnoustrojow4

un:LoZliwiaj4c4

zredukowanie zanieczyszczen mikrobiolo giczrrych) orazu,laficiwoSci absorpcy

,jnych w

W pierws4rm etapie badan przeprowadzono anali:zy w warunkach I
celu oceny skutecznoSci mikrobiologicznej opiniowanep;o roztviqzania.

w

zahamowania wzrostu drobnoustroj6w popularnie wystglryjqcych

chowie zwierzqt

tj

strefg

w

Sci6lce

Pseudomonas spp., Escherichia coli, Staphylococcus

Salmonella

Enteritidis, Asperg'illusfumigatus, Candida albicans.lltwierdzono strefE
dla wszystkich z wymienionych bakterii

i

wzrostu

w warunkach

grzyb6w. Nastqpnie sprawdzono

ji

produkcyjnych, gdzie parametry mikroklimatu s4 zmienne, produkt do

wyka.:Ze sig

r6wme2 skutecznoSci4.

W oparciu o wyniki badari drugiego etapu, opiniujr4cy podaje, 2e eko

do dezynfekcji statystycznie istotnie wplyn4l na poprawg

parametr6w

por6wnaniu zprob4kontroln4, w kt6rej nie zastosowano prreparatu firmy ROL

Sci6lki byla nilsza. Swiadczyc

to mohe o dobrej ahso4rcji

i

ttrrymywaria

ptak6w hodowlanych, gdyZ vrilgotna Sci6tka

higroskopijnych, prryczynia sig do obnizenia produkc'yjnoSci kurcz4t

powoc[,owad

,rlaScilvoSci

i

Z;ywienia. Sprzyja to takZe nadmiernej produkcji amonial<u oraz siark

przyczpq wielu chor6b. Wilgotna Sci6lka jest takZe dobrym

i

L wilgotnoSi
preparafu

obniZenie poziomu dobrostanu. Nadmiema wilgotnoS 6 podlola, kt6re nie

grzyb6w

zycznych. W

wody

dez5mfekcyjnego Lider de4mfekator. Ma to bardzo wuime znaczenie

zwierz4t gospodarskich

tcz:ny prreprarat

Srodowi

bakterii (zwNaszcza patogennych) oraz paso2yt6w
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wlaSciwoSciom absorpcyjnych ekologicznego preparatu do dezynfekcji

dezynfekator

mo2liwe jest poprawienie warunk6w odchowu zwierz:.Et gospodarskich.

Poprawie ulegla takhe jakoS6 mikrobiolo giczta Sci6lki. Sci6lka
ekologicznego preparatu de4mfekcyjnego

Lider dezynfekator zawieral.a

drobnoustroj6w. Podczas identyfikacji mikroorganizm6u, bytuj4cych

w

Sci

z

dodalkiem

ae>znie rnLniej

ce

w gnrpie z

zastosowanym preparatem dezynfekcyjnym Lider de4mfehator stwierdzono

obfity ll'zrost

grzybow puszystych z dominacj 4 grzyb6w z rodzaju Claclosporium, Aspergi

Jltmigct,tus, a

takZe obecnoS6 poj edynczy ch grzybow dro2dzopodobnych C andida krus ei.
obecnoSci Ps eudomonas spp.,

Es

cherichia

co

li, Staphy lo cc, ccus aur eus,

ie

stwierdlz:ono

'ltt Enteri,tidis

oraz grzybow: Candida albicans, Fusarium spp.W badaniu metod4

d

stwierdzono strefg zahamowania wobec,,4spergillusfumigtttus. Byd moZe stosu 4c w produkcji
preparat nalehaloby zwigkszytjego dawkg. PodkreSlenia'wyrnaga fakt, Ze me

ani jednej pr6bce paNeczek Salmonella Enteritidis. Patogen odpowiedzialn

za

spontaniczne zatrucia pokarmowe, a jego identyfikacja

pow'oduje

w budynku drobi

wdrozenie urzEdowych procedur. Co wigcej, w por6rn nantt z pr6b4 kontroln4

li<:zne

ie wida6

poprawg j akoSci rnikrobiolo gicznej Sci6lki.

Pozytywny aspekt stosowania ekologicznego preparatu
dezynfekator jako dodatek do Sci6tki drobiowej to ',zatrz'ymanie azotu.

to mie6

istotne znaczenie dla ochrony Srodowiska, poniewa?minetraly pozostaj4 w

iooie kurz:ym,

.Lider

kt6ry po zakohczeniu chowu moZe stanowid naturallny naw6z dobrej j

takZe

. MoZe to by6

bardzo dobrym 2r6d\em skladnik6w odZywczych dla roSlin.

Co wigcej, azot w pomiocie kurzym najczgsciej u,ystgpuje w przew
formie kwasu moczowego, kt6ry szybko rozklada sig rlo arnoniaku

-

w moczu

j czgfr:i w
iloS6 azotu

znajdtje sig w postaci mocznika. Zwiqzek ten w wyniku hydrolizy, pod

].jl1:EAZY

produkowanej przez mikroorganizmy, przeksztalcany jest .w wgglan amonu.

ejnym etirlrem

jest dysocjacja wgglanu amonu, kt6rej produktami

s4 jorn amonowy

i

dwutl

konsekwencji nastgpuje uwalnianie amoniaku do Srodowiska. Wobec tego

wggla. W

, czy

emitowany jest amoniak ze Sciolki do otoczenia, cz,y w ,wyniku wlaSciwoSci absorpcyjnych
ekologicznogo preparatu de4mfekcyjnego Lider de4mfekator nast4pi jego

kcja. Poziom
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amoniaku oceniany zarlwno na powierzchni Sci6lki, jak

i

ptak6w, byl

na wysokoSci

zdecydowanie niZszy w por6wnaniu do grupy kontrolnej bez dodatku

i. Sklania. to do

przplrszczefi, i2 Lider dezSmfekator firmy ROLPOL moire skutecznie wi

nnocznik

samym zredukowai poziom gant szkodliwego

-

amoniaku.

Stosuj4c preparat nie odnotowano wzrostu zitpyle;nra powietrza, co

zanieczyszczenia pylowe wchodz4

w

sklad

i tym

aer<>zolu

wuhne.

biologicznego i

tr5dyZ

sptz,yjac

namnalantu i transmisj i drobnoustroj 6w.

Podsumowujqc, na podstawie uzyskanych wynik6w badafi, a takhe

lug oprinii i

wiedzy opiniuj4cego ekologiczny produkt do de4mfekcji Lider dezynft

proch.rkcji

ROLPOL Otrdakowscy spj., ul. Towarowa 1, 18-2010 fizepietowo mohe

preparat wykarulqcy skutecznoS6 mikrobiologiozn4 oraz

uznarny za

absorpcyjne

wlaSci

(woda/mocznik).
JednoczeSnie sporzqdzaj4cy opinig podkreSla,

Zwierzqt

i

i2 zatrudniony jest w

Srodowiska, Wydzialu Bioinzynierii Zwrerz4t, Uniwers

i

Higieny
Warmirisko-

wiedz miEdzy innymi z zak<resv ochrony
metod dezynfekcji obiekt6w hodowlanych, jak r6wnie2 posiada doSwi

ie naukowe i

bogaty dorobek naukowy w postaci: zrealizowanych projekt6w bada

izakohczctnych

uzyskaniem patentu (w tym tak2ewe wsp6lpracy zprzedsiEbiorstwami),

ji naukowych

Mazurskiego

dysponuje szerok4

o zasiggu krajowym
pomocne

do

i

Swiatowym, publikacji popularno-naukowych

-

co

niezwykle

sporzqdzenia niniejszej opinii. DoSwiadczenie naukowe i

jest

gwarantem prawdziwoSci i rzetelnoSci niniej szej opinLii.
Ponadto wykonawca oraz opiniuj4cy informuj4, i2:

1.

zgodnie z posiadan4 wiedzq nie pozostaj4 w stosu.nku pokrewieristwa lub

niniejsz}zm przedsigbiorc4, jego zastgpcami prawnymi lub

winowar:t'wa z

wladz

os6b

prawnych;

2.

zgodnie

z posiadanq wiedzq nie pozostajq w stosunku umowy

przedsigbiorcq ani nie byli czlonkami

jq

o

z

niniejszym

wtadz;
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zgodnie z posiadanq wiedzq nie pozostaj E z niniqszym przedsigbiorc4 w

stosunku

prawnym lub faktycznym, Ze mohe to budzid uzasadnione w4tpliwoSci

do

na.szej

bezstronnoSci;
4.

wyniki odnosz4 sig do analizowanych pr6bek;

5.

bez pisemnej zgody opiniuj4cego sprawozdanie nie

m<>Ze

byd powielane

j, jak t.ylko

w caloSci;
6.

sprawozdanie zostalo sporz4dzone w dw6ch jednobrzmi4cych
wiadomorici ROLPOL Oldakowscy spj.,

ul. Towarowa 1, 18-2010

plarzach do
ietowo oraz

opiniuj4cego.
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