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Wprowadzenie 

Znajomość sposobów produkcji poszczególnych surowców pochodzenia zwierzęcego 

pozwala na zrozumienie złożoności tych procesów i wzajemnych zależności pomiędzy 

sposobem utrzymania, a jakością produktu końcowego. 

Możemy wyróżnić różne typy zwierząt w zależności od gatunku czy rasy i z uwzględnie-

niem tych cech wybrać odpowiedni kierunek użytkowania. Jeśli posiadamy wiedzę na 

temat predyspozycji danej sztuki (np. wysokiej wydajności mlecznej), możemy dosto-

sować odpowiednie wykorzystanie w produkcji, a tym samym zwiększyć efektywność 

gospodarstwa. Z punktu widzenia producenta zapewnienie jak najlepszych warunków 

chowu i hodowli leży w interesie produkcji, ponieważ przekłada się na efekty końcowe. 

Nie bez wpływu pozostaje także właściwe określenie technologii pozyskania pożądane-

go surowca idące w parze z utrzymaniem zwierząt, wydajnością w konfrontacji z nakła-

dami finansowymi i bilansem kosztów i zysków. 

Wszelkie procesy technologiczne, szczególnie w zakresie produkcji zwierzęcej, muszą 

spełniać wymagania prawne. Dotyczyć one mogą wymagań środowiskowych zapewnia-

nych zwierzętom (np. budynków, powierzchni użytkowej, temperatury itp.), humanitar-

nego uboju, higieny pozyskiwania lub przepisów ochrony środowiska. Znajomość tych 

wytycznych pozwala na uniknięcie problemów i sankcji prawnych, a niejednokrotnie 

wpływa również na efektywność produkcji. 
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1. Podstawowe pojęcia związane z produkcją zwierzęcą 

Proces produkcyjny – suma wszystkich działań podejmowanych w celu wytworzenia 

gotowego produktu, półproduktu lub surowca. Na pełny proces produkcyjny składa się 

proces technologiczny i działania pomocnicze (transport, magazynowanie, kontrola, 

konserwacja itd.). 

Technologia produkcji – metoda wytwarzania produktu, półproduktu lub surowca. 

Surowce pochodzenia zwierzęcego – elementy uzyskiwane od zwierząt będące su-

rowcem wyjściowym do dalszego przetwórstwa lub produktem samym w sobie. Do tej 

grupy zaliczamy mięso pochodzące z uboju zwierząt rzeźnych, surowce z drobiu i ryb, 

mleko i jaja. 

Definicje mięsa w zależności od przepisów: 

 wszystkie części zwierząt rzeźnych oraz zwierząt łownych nadające się do 

spożycia przez człowieka (Dz.U. nr 33, poz. 288), 

 mięśnie szkieletowe wraz z przynależną tkanką łączną, tłuszczową, i kostną 

pochodzące z tusz, półtusz lub ćwierćtusz zwierząt rzeźnych (PN-65/A-

82000), 

 mięśnie szkieletowe ssaków i ptaków uznane za zdatne do spożycia przez 

człowieka wraz z przylegającą tkanką, gdzie ogólna zawartość tłuszczu i tkan-

ki łącznej nie przekracza wartości (Tab. 7.1.) (Dyrektywa 2000/13/EC). 

 

Tabela 7.1. Tabela wartości parametrów mięsa zgodna z Dyrektywą 2000/13/EC 

Gatunek Tłuszcz (%) Tkanka łączna (%) 

Ssaki (bydło, owce…) 1. 25 2. 25 

Świnie 3. 30 4. 25 

Ptaki, króliki 5. 15 6. 10 

Źródło: Dyrektywa 2000/13/EC 

Surowce – naturalne produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego 

stanowiące materiał wyjściowy do wszelkich procesów technologicznych i uzyskania 

gotowego wyrobu. 
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Rysunek 7.1. Podział surowców pochodzenia zwierzęcego 

 

Źródło: opracowanie własne autora 
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2. Technologia produkcji mleka krowiego 

Produkcja mleka krowiego opiera się na chowie i hodowli bydła mlecznego, planowaniu 

kolejnych pokryć w celu podtrzymania laktacji i pozyskiwania mleka. Technologia pro-

dukcji obejmuje różne sposoby utrzymania bydła oraz metody pozyskiwania mleka od 

krów. 

System utrzymania: 

 uwięziowy – krowy przywiązane do indywidualnego stanowiska, a)

 bezuwięziowy – stado puszczone „luzem” w oborze z wydzieloną stacją dojenia. b)

Niezależnie od sposobu utrzymania możliwe jest w okresie letnim wypasanie zwierząt 

na pastwisku. W przypadku chowu uwięziowego konieczne jest wcześniejsze odwiąza-

nie krów od stanowisk i późniejsze przywiązanie po powrocie. 

Tabela 7.2. Porównanie możliwych sposobów utrzymania bydła mlecznego 

Wady Zalety 
obora uwięziowa 

ograniczenie ruchu, 
ograniczenie zachowań, 

łatwy kontakt obornika z wymieniem, 
uciążliwa obsługa ręczna doju 

łatwa obserwacja zwierząt (pobieranie 
paszy, oddawanie kału), 
indywidualne podejście 

obora bezuwięziowa 

utrudniony kontakt i opieka indywidualna 
nad zwierzęciem, 

utrudnione zabiegi pielęgnacyjne, 
gorsza kontrola stanu zdrowia krów, 

ustalanie hierarchii stadnej przez zwierzęta, 
większe koszty przy indywidualnym żywie-

niu paszami treściwymi 

możliwość swobodnego ruchu zwierząt, 
poprawa stanu zdrowia krów, 

łatwiejsze wykrywanie rui, 
większa higiena doju i jakość mleka, 
większy stopień mechanizacji pracy, 

wyższa wydajność i lepsze warunki pracy 

Źródło: opracowanie własne autora 

Sposób pozyskania mleka 

 dój ręczny – indywidualne ręczne dojenie przez człowieka: a)

 osmykiwanie, 
 piąstkowanie. 
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Rysunek 7.2. Dój ręczny 

 
 dój mechaniczny: b)

 dojarki bańkowe (podłączane indywidualnie do wymienia, bańki z mle-
kiem przenoszone do zbiornika głównego), 

 dojarki przewodowe (podłączanie indywidualne do wymienia, mleko 
transportowane systemem rur do pojemnika zbiorczego), 

 roboty udojowe (pełna mechanizacja doju, elektroniczna kontrola podłą-
czania wymienia, pomiaru jakości i ilości mleka, wymaga jednego operato-
ra). 

Błędy doju mechanicznego 

a) błędy personelu obsługującego (np. dój ślepy, pustodój, za długa przerwa między 

masażem a dojem), 

b) wady instalacji dojarskiej (sparciałe gumy strzykowe, niewłaściwy czas fazy ssa-

nia i fazy masażu, nieprawidłowe podciśnienie). 

 

Rysunek 7.3. Podłączenie dojarki 
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Rysunek 7.4. Schemat dostępnych technologii pozyskiwania mleka w zależności od spo-

sobu utrzymania 

 

Źródło: opracowanie własne autora 

Stacje udojowe mogą być zorganizowane w różny sposób. Wyróżniamy hale typu: 

a) „rybia ość”, 

b) „bok w bok” (równoległa), 

c) „tandem”, 

d) „karuzela”. 

„Rybia ość” i „bok w bok” wymagają grupowego wpuszczania krów na dojenie i tak 

samo wypuszczania z powrotem do obory. Z uwagi na różny czas doju u poszczególnych 

sztuk niektóre z nich muszą czekać na zakończenie oddawania mleka przez te, u których 

trwa to dłużej. W celu uniknięcia blokowania hali przez pojedyncze sztuki konieczny jest 

dodatkowy nakład pracy, by odpowiednio dobrać do danej grupy krowy o podobnym 

czasie dojenia. 

Większą efektywność pozyskiwania mleka można uzyskać w hali typu „tandem”, gdzie 

stanowisko opuszczane jest indywidualnie, a kolejna krowa może od razu zająć miejsce 

do doju. System automatycznych bramek zapewnia odpowiednią, jednokierunkową ko-

munikację i zapobiega cofaniu się zwierząt. Elektroniczna identyfikacja i skanery przy 

bramkach usprawniają działanie hali poprzez ograniczenie krowom już wydojonym po-

nownego dostępu na halę przed upływem określonego czasu. Istnieje też możliwość 
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szerszego zastosowania wstępu, np. krowom w okresie zasuszenia. Dój w halach typu 

„tandem” wymaga większego zaangażowania osoby obsługującej, ponieważ cały czas do 

stacji docierają kolejne sztuki, które należy przygotować i podłączyć do dojarek. 

Dojarnie „karuzelowe” stanowią obracające się platformy, na których znajdują się sta-

nowiska doju (12–48 stanowisk). W zależności od ich rozmieszczenia, w stacjach typu 

„karuzela” możemy wyróżnić układy „rybia ość”, „tandem” i „bok w bok”. Prędkość i kie-

runek obrotu platformy mogą być dostosowywane w dowolnym momencie w zależności 

od potrzeb. Ten rodzaj dojarni można również podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne w 

zależności od położenia stanowiska osoby obsługującej. 

Sam przebieg doju obejmuje szereg określonych czynności. 

 Przeddój – pozwala na określenie wszelkich zmian w mleku, a dzięki temu 

wykrycie stanów zapalnych wymienia i zadecydowanie o przeznaczeniu do 

doju lub leczenia. 

 Umycie i wytarcie wymienia – umycie ciepłą wodą ze środkiem dezynfek-

cyjnym i wytarcie czystą ściereczką lub jednorazowym ręcznikiem. Takie po-

stępowanie zmniejsza zawartość bakterii w mleku o 75%! 

 Masaż przedudojowy – około minutowy masaż okrężnymi ruchami zwiększa 

ciśnienie wewnętrzne wymienia i poziom oksytocyny, co ułatwia dojenie. 

 Dój właściwy – ręczny lub mechaniczny (po doju mechanicznym wykonuje 

się podój mechaniczny i masaż poudojowy umożliwiające całkowite wydoje-

nie krowy i zapobiegnięcie zastojom mleka). 

 Dezynfekcja strzyków – zapobiega zakażeniom poudojowym, na które wy-

mię jest wówczas najbardziej narażone z uwagi na otwarte kanały strzykowe. 

Zapobieganie kładzeniu się krów przez 30 min. po doju (np. poprzez podanie 

smakowitej paszy). 

Szczegółowe wytyczne dotyczące warunków produkcji i pozyskiwania mleka oraz wy-

magania względem produktu końcowego określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka 

oraz produktów mlecznych (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.). 

Rasy bydła mlecznego: 

a) holsztyńsko-fryzyjska, 

b) Jersey, 

c) Simetnal, 
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d) nizinna czarno-biała, 

e) czerwona polska, 

f) Brown Swiss i in. 
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3. Technologia produkcji mleka koziego 

Pozyskiwanie mleka jest podstawowym celem hodowli kóz w Polsce. Może być ono za-

miennikiem dla osób z alergią na białka mleka krowiego. Produkcja może być trzykie-

runkowa w zakresie pozyskiwania mleka: 

a) do celów spożywczych, 

b) na przetwórstwo spożywcze, 

c) własne cele przerobowe. 

Kozy mleczne utrzymuje się w dwóch systemach: 

a) uwięziowym, 

b) kojcowym 

 pojedynczym, 

 grupowym. 

W systemie uwięziowym kozy przywiązuje się linką bądź łańcuchem do żłobu. Poszcze-

gólne stanowiska oddzielone są ażurowymi przegrodami. By zadbać o dobre samopo-

czucie zwierząt i spełnienie niektórych warunków dobrostanu, należy im zapewnić moż-

liwość kontaktu wzrokowego. Zaletą tego systemu jest możliwość zastosowania indywi-

dualnego żywienia, prostego leczenia oraz oszczędność ściółki. 

System kojcowy pozwala zwierzętom zachować naturalny behawioryzm, w tym także 

zachowania socjalne. Niestety kozy to bardzo charakterne i żywotne zwierzęta mogące 

narobić sobie i gospodarzowi wiele szkód. Dlatego zwierzęta bezrożne należy trzymać w 

osobnych kojcach niż osobniki rogate, ponieważ system kojcowy nie zabezpiecza zwie-

rząt przed wszczynaniem bójek. Dzięki zawieszeniu półek około pół metra nad podłogą 

kozy mogą swobodnie wypoczywać. 

Kozły powinny być trzymane w osobnym budynku ze względu na specyficzny zapach 

oraz nerwowość, jaką wprowadza obecność samców wśród płodnych samic. 

System udojowy kóz: 

a) wydzielona część koźlarni, 

b) dojarnia kozia (poza koźlarnią) – system preferowany. 

 

 

Ważne! Nigdy nie należy doić kóz w obecności capa, jego zapach bardzo szyb-

ko przechodzi do mleka i produkt ten nie nadaje się do dalszej obróbki. 



 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących 

11 

Dój kóz można przeprowadzać ręcznie na tzw. ławce lub mechanicznie przy pomocy 

robota udojowego. W bardzo dużych koźlarniach stosuje się udojowy system kolejkowy 

na wzór hal udojowych w użytkowaniu mlecznym krów. 

Do najważniejszych przetworów z koziego mleka należą: 

a) sery długo dojrzewające, 

b) sery miękkie, 

c) jogurty, 

d) mleko UHT, 

e) mleko kozie w proszku. 

  



 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących 

12 

4. Technologia produkcji mleka owczego 

Użytkowanie owiec w kierunku mlecznym w Polsce dotyczy głównie Podhala, Beskidu, 

Tarnowskich Gór i Rybnika. Owce nadają się do rozpoczęcia doju po odsadzeniu jagniąt, 

czyli 3–3,5 miesiąca po porodzie. Po wypędzeniu owiec na pastwiska zielone prowadzi 

się dój trzy razy na dobę. Dojenie odbywa się ręcznie z boku lub tyłu samicy. Do chowu 

wysokotowarowego dostępne są specjalistyczne roboty udojowe. Przez cały okres pa-

stwiskowy od jednej samicy pozyskuje się około 60 l mleka. 

Owce mleczne osiągają bardzo wysoką wydajność mleczną. Racjonalna laktacja pozwala 

pozyskać ok. 250–550 l od jednej samicy. U owiec fryzyjskich może ona trwać nawet do 

300 dni, co daje możliwość uzyskania nawet 800 l mleka od jednej maciorki w tym okre-

sie. Owce użytkowane mlecznie (kombinowane), np. polska owca górska, osiągają 200–

300 l mleka w laktacji przy 150 dniach jej trwania. 

Na mleczność owiec wpływają: 

a) rasa (mieszaniec kilku ras mlecznych, tzw. mleczna kombinowana), 

b) liczba karmionych jagniąt, 

c) żywienie, 

d) wiek, 

e) stadium laktacji, 

f) kształt i wielkość wymion. 

Tabela 7.3. Porównanie składu mleka owczego i krowiego 

Źródło: opracowanie własne autora 

Najbardziej popularne produkty mleka owczego: 

a) mleko UHT i świeże, 

b) sery twarde długo dojrzewające, 

c) kefir, 

d) jogurt, 

e) bundz, 

 owce krowy 

sucha masa 18,5 12,3 

tłuszcz 7,0 3,5 

białko 5,6 3,4 

cukier mlekowy 5,0 4,7 

składniki mineralne 0,9 0,7 
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f) bryndza, 

g) oscypek. 

Bundz – ser miękki wyprodukowany z podgrzanego do 30°C mleka owczego z dodat-

kiem podpuszczki. Może być spożywany samodzielnie lub stanowić półprodukt do pro-

dukcji ostrego i słonego sera twarogowego (bryndzy) albo wędzonych twardych serków 

dojrzewających (góralskich oscypków). 

Podczas wyrobu serów powstaje żętyca – wysokobiałkowa serwatka. Żętycy używa się 

do przygotowania napojów lub skarmiania zwierząt. 
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5. Technologia produkcji mięsa wołowego 

Produkcja mięsa wołowego opiera się o chów i hodowlę zwierząt czystorasowych lub 

mieszańców towarowych. Rozród zaplanowany jest z uwzględnieniem sezonowości kry-

cia jałówek i krów oraz sezonowości wycieleń, a odchów cieląt odbywa się przy matkach 

lub mamkach do wieku 6–7 miesięcy. Żywienie zwierząt dorosłych przeprowadza się 

bez udziału pasz treściwych przy jednoczesnym dobrym wykorzystaniu trwałych użyt-

ków zielonych. Dodatkowym atutem jest wysoka wydajność pracy (duża liczba zwierząt 

przypadająca na jednego obsługującego) oraz niskie nakłady na budynki i utrzymanie 

zwierząt. 

Wyróżniamy trzy główne systemy chowu bydła mięsnego: 

a) ekstensywny, 

b) intensywny, 

c) mieszany. 

W chowie ekstensywnym bydło utrzymywane jest w oborze z wydzielonymi legowi-

skami, porodówką oraz kojcami lub stanowiskami dla opasów. Zacielanie odbywa się 

przy użyciu buhaja, a wycielenia mają miejsce zimą lub wczesną wiosną. Ten typ chowu 

nie wymaga wielkiego nakładu finansowego i wzmożonej pracy, jednak nie przynosi 

również większych zysków. 

Chów intensywny zakłada osobne utrzymanie opasów na uwięzi lub w kojcach, kontro-

lowane utrzymanie krów oraz intensywny odchów cieląt. Odsadzanie przeprowadza się 

poprzez przeniesienie matek według następującego schematu: 

a) po 1 miesiącu od porodu – najmłodszą krowę, 

b) po 2 miesiącu od porodu – krowę w najgorszej kondycji, 

c) po 3 miesiącu od porodu – resztę krów. 

Ten rodzaj odchowu zapewnia dobrą kontrolę krów po porodzie, zapobiega znacznemu 

pogorszeniu się ich kondycji. Dodatkowo odsadzanie cieląt odbywa się w warunkach 

bezstresowych, a powyższy system umożliwia prawidłowy rozwój układu immunolo-

gicznego. 

System mieszany przewiduje utrzymanie krów na pastwisku razem z cielętami, a wycie-

lenia planowane są pod koniec zimy. Opasy utrzymywane są na uwięzi lub w kojcach. 

Sposób mieszany, jak i ekstensywny chów bydła mięsnego daje jednak niewielkie dzien-

ne przyrosty, przez co jest mniej efektywny w porównaniu z systemem intensywnym. 

Podczas chowu cieląt na pastwisku zaobserwowano pozytywny wpływ warunków na 

zdrowotność zwierząt. Młode bydło stawało się mało wrażliwe na złe warunki środowi-
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skowe. Niestety po powrocie do obory pojawiać się mogą problemy z górnymi drogami 

oddechowymi, a terapia w takim przypadku powinna być prowadzona do pełnego wyle-

czenia. 

Opasanie bydła mięsnego można prowadzić w zależności od oczekiwań względem pro-

duktu końcowego. Z tego względu wyróżniamy opas: 

a) ciężki – bydło do masy ciała 550–600 kg, 

b) buhajków – do masy ciała 300–400 kg, 

c) na białe mięso – cielęta. 

System klasyfikacji mięsa dla półtuszy wołowej pod względem umięśnienia opiera się o 

system EUROP i oznacza odpowiednio: 

a) E – doskonała, 

b) U – bardzo dobra, 

c) R – dobra, 

d) O – średnia, 

e) P – słaba. 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych badań mięsa wołowego i sposobu jego 

pozyskiwania od sztuk przeznaczonych na ubój określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 

r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Rasy bydła mięsnego: 

a) Limosine, 

b) Charolaise, 

c) Aberdeen Angus, 

d) Hereford, 

e) Simentaler, 

f) belgijska błękitna, 

g) Blonde d’Aquitaine, 

h) Salers i in. 
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6. Technologia produkcji mięsa wieprzowego 

Technologia produkcji wieprzowiny obejmuje utrzymanie tuczników do uzyskania od-

powiedniej masy ciała. Końcowa waga przed przeznaczeniem do uboju zależy od typu 

użytkowego i opłacalności produkcji. 

Wyróżniamy następujące sposoby utrzymania świń do tuczu: 

a) ściołowy – zwierzęta przebywają w pomieszczeniach wyłożonych grubą warstwą 

słomy, 

b) bezściołowy: 

 posadzki – betonowe, polimerobetonowe, plastikowe, żeliwne, 

 podłoża ażurowe lub szczelinowe, 

 mieszane – część podłoża w pomieszczeniu to posadzka, część w postaci 

szczelinowej (można ścielić posadzkę sieczką ze słomy, by nie zatykać 

szczelin). 

Konieczne jest zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków utrzymania w zakre-

sie temperatury, wilgotności, wentylacji, prawidłowego żywienia oraz spełnienia wyma-

gań dobrostanu (m.in. zapobieganie technopatiom). 

Chów i hodowla trzody regulowana jest przez 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. Nr 56, poz. 344). 

Produkcja może odbywać się w cyklu: 

a) zamkniętym – w danym gospodarstwie utrzymywane są wszystkie grupy tech-

nologiczne, prowadzona jest praca hodowlana, a wszystkie zwierzęta pochodzą z 

własnej hodowli, 

b) otwartym – gospodarstwo prowadzi produkcję w zakresie wszystkich grup 

technologicznych, jednak niektóre sztuki dokupowane są z zewnątrz lub produk-

cja nacelowana jest na konkretną grupę technologiczną (np. wyłącznie produkcja 

zwierząt rozrodowych, produkcja prosiąt lub warchlaków do sprzedaży na tucz). 

W przypadku tuczu wyróżnić możemy cztery podstawowe metody zależne od typów 

użytkowych świń: 

a) mięsny: 

 porkerowy (do 70 kg), 

 bekonowy (do 90 kg), 

 szynkowy (do 105–110 kg), 
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b) mięsno-tłuszczowy (od 120 kg), 

c) mięsno-słoninowy (150–250 kg), 

d) słoninowy (do 400 kg). 

Tucz mięsny i mięsno-tłuszczowy uzyskiwane są metodą intensywną, którą przeprowa-

dza się stosunkowo szybko. Pozostałe dwa typy to tucz wolny – ekstensywny. 

W produkcji wieprzowiny funkcjonuje określenie punktu maksymalnej mięsności, 

które oznacza masę ciała świni, kiedy przyrost mięsa osiąga największą wartość. Zazwy-

czaj wartość ta kształtuje się pomiędzy 80–90–95 kg. Dalszy tucz powyżej tej wagi sta-

nowić będzie przyrosty tłuszczu i słoniny. Po osiągnięciu punktu maksymalnej mięsno-

ści zmieniają się proporcje przyrostów, gorsze jest przez to wykorzystanie paszy, co 

zwiększa nakłady na żywienie. Dodatkowo rosną także koszty związane z całkowitym 

utrzymaniem zwierzęcia, które dłużej przebywa w chlewni. Procentowy udział masy 

mięśniowej w stosunku do całkowitej masy ciała determinuje również ceny skupu żyw-

ca (poza sytuacją ekonomiczną na rynku). Oznacza to w praktyce, że wraz ze wzrostem 

wagi powyżej punktu maksymalnej mięsności zmniejsza się procent mięsa w tuszy, po-

nieważ dalsze zwiększanie masy ciała oznacza większy udział tłuszczu, a tym samym 

maleje wartość kilograma tuszy. 

W tuszy wyszczególniamy następujące wyręby: 

a) głowa, 

b) karkówka, 

c) podgardle, 

d) łopatka, 

e) golonki, 

f) noga przednia, 

g) płat słoniny grzbietowej, 

h) schab, 

i) żeberka, 

j) boczek, 

k) biodrówka, 

l) pachwina, 

m) polędwiczka, 

n) szynka, 

o) noga tylna, 

p) ogon, 

q) nóżki.  

  

Rysunek 7.5. Tusza wieprzowa 
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Rasy świń z uwzględnieniem typu użytkowego: 

a) mięsny: 

 polska biała zwisłoucha PBZ, 

 wielka biała polska WBP, 

 złotnicka biała, 

 Duroc, 

 Hempshire. 

b) mięsno-tłuszczowy: 

 puławska, 

 średnia biała angielska, 

 Berkshire. 

c) mięsno-słoninowy: 

 złotnicka pstra (też tucz słoninowy). 

d) słoninowy: 

 Mangalica. 
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7. Technologia produkcji mięsa drobiowego 

Do drobiu rzeźnego zaliczyć możemy: 

a) kury, 

b) indyki, 

c) kaczki, 

d) gęsi, 

e) strusie. 

W przypadku kur wyróżniamy rasy nieśne do produkcji jaj i rasy mięsne. U pozosta-

łych gatunków przeznaczeniem jest produkcja rzeźna. W przypadku gęsi dodatkowo 

pozyskuje się także pierze i puch, a od strusi skóry i jaja. Szczególnie dobrą wydajnością 

rzeźną charakteryzują się indyki i można u nich wyróżnić trzy rodzaje typów użytko-

wych: 

a) lekki (mini) – mała masa ciała, wczesna dojrzałość rozrodcza, duża nieśność; ma-

sa dojrzałych indyczek wynosi 4–6 kg, a indorów 8–12 kg, 

b) średni – masa ciała 6–8 kg samice i 12–16 kg samce; odznaczają się bardzo do-

brymi cechami mięsnymi, 

c) ciężki – indyczki osiągają masę 11–15 kg, indory natomiast 18–25 kg; są mniej 

nieśne. 

Drób rzeźny może być utrzymywany w następujących systemach chowu: 

a) podłogowy: 

 ściółkowy, 

 rusztowy (kaczki i gęsi rzeźne), 

 rusztowo-ściółkowy, 

b) wolierowy. 

Normy dla produkcji drobiarskiej określa Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1538/91 

z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozpo-

rządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesie-

niu do drobiu. 
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8. Technologia produkcji wełny owczej 

Wybrane pojęcia związane z produkcją wełny owczej 

Wełna żywa – zdjęta ze zwierząt żywych w trakcie strzyży. 

Wełna martwa – zdjęta ze zwierząt martwych lub ich skór. 

Wełna biała – po wypraniu przemysłowym zachowuje naturalną barwę od śnieżnobia-

łej do kremowej (dopuszczalne zażółcenie 1%). 

Wełna zażółcona – pochodząca od białych owiec, ale w wyniku różnych czynników 

zmieniła kolor od żółtego do brązowego. 

Wełna kolorowa – ilość kolorowych włókien przekracza 3%. 

Wełna osłabiona – zrywa się przy użyciu niewielkiej siły. 

Wełna słaba – zrywa się bez oporu przy próbie wytrzymałości. 

Wyróżniamy następujące typy wełny: 

a) jednolita – włosy bezrdzeniowe, 

b) mieszana – włosy bezrdzeniowe, przejściowe, rdzeniowe. 

Efektywność produkcji wełny zależy od: 

a) odpowiedniego doboru rasy oraz rejonizacji produkcji, ponieważ klimat może 

znacząco wpływać na wzrost okrywy włosowej owiec, 

b) nie bez wpływu pozostaje też praca hodowlana i genetyczne doskonalenie cech 

włosa, 

c) bardzo istotnym czynnikiem są prawidłowe warunki chowu, dostęp do wybiegów 

i pastwisk, 

d) prawidłowe żywienie, które warunkuje dobry stan zdrowotny zwierząt, 

e) właściwa pielęgnacja wełny przed strzyżą, zapobieganie zaobroczeniu poprzez 

odpowiednie zadawanie paszy i obłożeniu poprzez pielęgnację użytków zielo-

nych, 

f) termin i sposób wykonania strzyży mogą znacząco wpływać na jakość i ilość weł-

ny, 

g) prawidłowe postępowanie z wełną po strzyży determinuje możliwość jej póź-

niejszego wykorzystania. 
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Terminy strzyży: 

a) pierwsza strzyża (szkicówka): 

 młode owce (jarki) – wiek 10–12 miesięcy, 

 tryczki – wiek 7–9 miesięcy, 

b) owce dorosłe: 

 maciorki – 1–1,5 miesiąca przed wykotem, 

 tryki – 1–1,5 miesiąca przed stanówką. 

Owce o długiej mieszanej wełnie można strzyc dwa razy do roku – wiosną i jesienią po 

sezonie pastwiskowym. 

Postępowanie z wełną po strzyży: 

1. Usunięcie zanieczyszczeń z runa – ręczne. 

 Obrzezanie runa – oddzielenie wełny zbyt zanieczyszczonej (np. zażółco-

nej, zaobroczonej, zanieczyszczonej odchodami), zbyt krótkiej z okolic 

głowy, brzucha, dolnych partii kończyn. 

 Sortowanie – podział w zależności od klasy – sortymentu. 

 Kondycjonowanie – wystudzenie i wypocenie wełny. 

 Magazynowanie – czas wpływa na jakość wełny, dlatego im krócej, tym le-

piej. 

 Przygotowanie do sprzedaży – podział wełny w zależności od rasy, płci i 

wieku strzyżonych owiec. 

Tabela 7.4. Oznaczenia wełny z uwzględnieniem podziałów 

według wieku zwierzęcia 
Wo – ze sztuk dorosłych 

Wor – z roczniaków 
Woj – jagnięca 

według masy włóknistej 
J – jednolita 

M – mieszana 
wg długości słupków klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 

wg stylu 

I – super 
II – wyborna 

III – dobra 
IV – średnia 
V – wadliwa 

wg sposobu podania 

R – runa 
Ro – runa obrzeżone 

Wk – kawałki 
O – obrzeżyny 
Od – odpadki 

wg zawartości zanieczyszczeń roślin- stopnie: A, B, C, D, E, K. 
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nych 
Źródło: opracowanie własne autora 

Powyższa nomenklatura odczytywana jest w następujący sposób. 

Przykład SWW 4251 – Wełna owcza potna krajowa – Wo – J – Ro – 37 – kl. 2 – III – C 

odczytujemy oznaczenie jako: wełna owcza potna (SWW 4251), krajowa, z owiec doro-

słych, jednolita, z run obrzeżonych, o nominalnej średnicy włókien 37 mµ, klasie długo-

ściowej 2, stylu III, zawartości zanieczyszczeń roślinnych stopnia C. 
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9. Technologia produkcji skór owczych 

Skóry owcze stanowią główny surowiec produkcyjny kożuchów i futer. Skóry futrzar-

skie pozyskuje się z bicia jesiennego na przełomie października i listopada.  

Odpowiednie warunki produkcji skór obejmują: 

a) prawidłowy wybór rasy owiec w zależności od terenu i przeznaczenia produko-

wanych skór, 

b) genetyczne doskonalenie cech jakościowych wełny, 

c) dobre warunki utrzymania zwierząt – odpowiednia profilaktyka weterynaryjna, 

dostęp do pastwisk, mikroklimat, obsada, 

d) szczególne znaczenie ma właściwe żywienie pod względem jakościowym i ilo-

ściowym, 

e) racjonalny wybór terminu uboju z uwagi na wiek owiec i porę roku, 

f) prawidłowy ubój owiec i konserwację skór. 

Skóra z głowy, nóg i ogona powinna być odcięta jako odpadkowa, reszta to skóra sprofi-

lowana. 

Wyróżniamy następujące metody konserwacji skór owczych: 

a) solenie – w celu odciągnięcia 5–65% wody ze skóry, 

b) solenie z solankowaniem – lepsza konserwacja z uwagi na szybsze i równo-

mierne przesycenie solą, 

c) suszenie – odparowanie wody ze skóry do wartości 10–15%, 

d) solenie i suszenie. 

Kwalifikację uzyskanego produktu przeprowadza się w skali czterostopniowej. Skóra 

zostaje zakwalifikowana jako produkt użytkowy, jeśli spełnia następujące wymagania: 

a) odrost włosa powyżej 1 cm, 

b) brak przerwania ciągłości skóry, 

c) brak patologicznych wyłysień, zmian chorobowych, 

d) równy, miękki włos. 
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Tabela 7.5. Parametry wyceny skór surowych 

długość wełny 
golce – do 1 cm 

skóry futrzarskie – powyżej 1 cm 

grubość i rodzaj wełny 

cienkowełniste (J – Ab, B, BC) 
krzyżówki (J – C, CD) 

grubowełniste (M – D, DE, E, EF, F) 

wielkość skóry 

jagniąt mleczaków – do 20 dm3 

jagniąt starszych – 21–35 dm3 

owiec starszych: 
małe 36–50 dm3 

średnie – 51–70 dm3 
duże – ponad 70 dm3 

Źródło: opracowanie własne autora 

W Polsce na cele kożuchowe utrzymuje się owce ras wrzosówka oraz górska. Długość 

włosa u owiec kożuchowych wynosi od 4 do 10 cm. Skóry najwyższej klasy otrzymuje 

się z owiec kilkumiesięcznych. W przypadku owiec mięsno-wełnistych skóry są produk-

tem ubocznym, sprzedawane na wyroby futrzarskie lub w formie wyprawionej jako 

produkt ozdobny. 

Osobną kategorię futrzarską stanowi produkcja smużek i wyporków. Smużki pozyskuje 

się od jednodniowych jagniąt rasy karakuł. Włos bitych zwierząt jest czarny, lekko skrę-

cony i delikatny. Wyporki są produktem pozyskiwanym od płodów martwo urodzonych 

lub jagniąt sztucznie wyjętych z macicy przed porodem, dzięki czemu zamiast skrętu 

futra uzyskuje się lekką falę. 

Wybrakowane skóry owcze z włosem do 1 cm nazywane są golcami. Skóry zdjęte z doj-

rzałej maciorki lub skopa charakteryzują się równomierną długością w części środkowej 

oraz zgrubieniem w części karkowej. Skóry tryków pozostają intensywnie grube w czę-

ści karkowej, a cieńsze w swojej pośrodkowej części. U jagniąt na całej długości pozosta-

je równomierna grubość tkanki skórnej. 

O zaliczeniu skóry do danego gatunku decyduje wielkość powierzchni uszkodzonej w 

stosunku do uzyskanej po skórowaniu powierzchni całkowitej produktu. W skórach 

pierwszego gatunku stosunek ten nie może przekraczać 10%, w pozostałych gatunkach 

wynosi kolejno 30% (gatunek drugi) i 50% (gatunek trzeci). Skóry o uszkodzeniu prze-

kraczającym 50% stanowią gatunek czwarty – odpadowy. Istotne wybrakowania i pro-

ces gnilny mogą całkowicie wykluczyć zaliczenie skóry do I lub innych klas. 

Wady i uszkodzenia mierzone są w cm z dodatkiem 3–5 mm od krawędzi wady. 
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Tabela 7.6. Najczęściej spotykane wady okrywy włosowej i skór owiec 

łamliwość włosów (trzy stopnie rozległo-
ści wady), 

bolak (niezabliźniona rana po ropniu), 
gąbczastość (pęcherzykowatość tkanki 

skórnej, wyróżniamy trzy stopnie rozległo-
ści tej wady), 

gnicie (rozkład osłabiający osadzenie wło-
sa, wyróżniamy trzy stopnie zaawansowa-

nia tej wady), 
sfilcowanie (wyróżniamy płytkie i głębokie 

o różnym stopniu sfilcowania) 

łysina, 
molowatość, 
skłębienie, 

wystrzyżenie, 
wytarcie, 

plamy solne lub krwiste, 
zaawansowane plamy rdzewne, 

zacięcie, 
drągowina (zniekształcenie), 

wady tkanki skórnej (blizna, dziura, skale-
czenie) 

Źródło: opracowanie własne autora 
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10. Technologia produkcji skór zwierząt futerkowych 

Polska jest znaczącym w świecie producentem futer. Co roku ubija się około 600 tys. 

norek, 250 tys. lisów i 20 tys. szynszyli. Największe fermy, liczące nawet do 10 tys. samic 

norek, znajdują się w północno-zachodniej Polsce, fermy lisów mają przeciętnie około 

tysiąca samic. 

Skóry pozyskuje się od: 

a) lisów pospolitych i polarnych, 

b) jenotów, 

c) norek, 

d) tchórzy, 

e) szynszyli, 

f) królików, 

g) nutrii. 

Produkcja futer bywa tematem kontrowersyjnym, jednak prowadzenie ferm zgodnie z 

przepisami uwzględnia warunki dobrostanu zwierząt i humanitarne metody chowu, ho-

dowli i uboju. 

Różne gatunki zwierząt futerkowych mają określone wymagania w zakresie warunków 

utrzymania (np. samice lisów na okres wykotów i odchowu młodych muszą mieć domki, 

norki zawsze muszą mieć domki, nutriom należy zapewnić stały dostęp do wody), ze 

względu na tryb życia i dobrostan. Zwierzęta futerkowe utrzymuje się na fermach w sys-

temie klatkowym. Zakres żywienia gatunków mięsożernych obejmuje 4 fazy chowu: 

1. Przygotowanie do rozrodu. 

2. Wykoty i karmienie. 

3. Żywienie młodzieży. 

4. Okres dojrzewania okrywy włosowej. 

Względy ekologiczne wymuszają stosowanie się do wymagań ochrony środowiska pod 

względem usytuowania hodowli, warunków na niej panujących oraz gospodarki odpa-

dami i odchodami. Założenie fermy wymaga zgody władz administracyjnych, m.in. Po-

wiatowego Lekarza Weterynarii. 
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Oprócz strefy utrzymywania zwierząt zgodnie z wymaganiami gatunku, na fermie po-

winny znajdować się następujące pomieszczenia: 

a) kuchnia – przygotowywanie karmy, 

b) chłodnia – przechowywanie surowców do skarmiania, 

c) magazyn paszy, 

d) skórownia – do pozyskiwania skór z ubitych zwierząt, 

e) suszarka – do suszenia skór, 

f) magazyn skór. 

W chowie i hodowli zwierząt futerkowych należy przestrzegać poniższych przepisów 

lekarsko–weterynaryjnych i wymogów hodowli: 

1. Zabezpieczenie fermy przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. 

2. Oddzielna część czysta (np. kuchnia do przygotowywania karmy) i brudna. 

3. Podłogi umożliwiające odpływ wody. 

4. Dezynfekcja sprzętu przenoszonego z części brudnej do czystej. 

5. Urządzenia rozdrabniające uboczne produkty muszą być czyszczone każdorazo-

wo po zakończeniu procesu technologicznego. 

6. Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego do momentu ich wykorzystania 

przechowywane powinny być w sposób uniemożliwiający procesy gnilne lub nie-

kontrolowane namnażanie drobnoustrojów. 

7. Działania zapobiegawcze przeciw ptakom, gryzoniom i owadom powinny być 

przeprowadzane systematycznie. 

8. Wewnętrzne kontrole higieny muszą obejmować inspekcje otoczenia i sprzętu 

fermowego. 

Na jakość uzyskiwanych futer znacząco wpływają czynniki: 

a) biologiczne – zależne od pracy hodowlanej i genetycznego uwarunkowania, 

b) środowiskowe 

 przyżyciowe – żywienie, pielęgnacja, utrzymanie, 

 poubojowe – właściwa obróbka. 

Przed ubojem właściwym w celu lepszego określenia właściwego terminu przeprowa-

dza się tzw. ubój próbny 2–3 sztuk zwierząt z wybranej grupy. Podczas tego procesu 

ocenia się: 
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a) okrywę włosową w partii lędźwiowo-krzyżowej (tzw. siodło), ponieważ włos 

najpóźniej wzrasta w tej okolicy, 

b) mizdrę (wewnętrzna część skóry) pod względem barwy i obecności plam, które 

mogą świadczyć o zawartości pigmentu w skórze, który jeszcze nie przeszedł do 

włosa – wówczas należy odczekać. 

Tabela 7.7. Terminy i metody uboju zwierząt futerkowych 

GATUNEK TERMIN UBOJU METODA UBOJU 

Jenot 20 październik–30 listopad 

prąd elektryczny Lis pospolity 15 listopad–31 grudzień 

Lis polarny 1 listopad–15 grudzień 

Norka 
20 listopad–10 grudzień 

(różnice w zależności od odmiany barwnej) dwutlenek węgla 
tlenek węgla 

Tchórz hodowlany 
I miot: 15 grudzień–15 styczeń 

II miot: 15 styczeń–15 luty 

Nutria 
15 grudzień–15 marzec 

(w wieku 8–10 miesięcy i masie ciała 4 kg) ogłuszenie ude-
rzeniem i wy-
krwawienie Królik 

ubój letni: maj–czerwiec 
rasy normalno- i krótkowłose: grudzień–

styczeń 

Szynszyle 
w wieku 10–12 miesięcy niezależnie od po-

ry roku 
prąd elektryczny 

chloroform 

Źródło: opracowanie własne autora 

Procesy pozyskiwania skór: 

1. Skórowanie – bez rozcinania brzucha (system workowy), szynszyle systemem 

płaskim. 

 Mizdrowanie – usuwanie resztek tłuszczu, tkanek mięśniowej i łącznej. 

 Trocinowanie – usunięcie wilgoci i tłuszczu poprzez obracanie w bębnie 

(16–20 obrotów/min.) z użyciem niebrudzących trocin drzew liściastych. W 

przypadku szynszyli zamiast tego procesu przeprowadza się trzepanie skó-

rek. 

 Naciąganie i formowanie – skóry naciąga się na prawidła o standardowym 

rozmiarze, w przypadku szynszyli skórki suszy się rozłożone na płasko, przy-

pięte szpilkami, mizdrą na zewnątrz. 
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 Suszenie – na prawidłach, poprzez nadmuchiwanie tłoczące powietrza (o 

temperaturze 18–20°C i wilgotności 60–65%) do wnętrza skór. 

 Przechowywanie – w pozycji wiszącej w temperaturze około 0°C. 

 Przygotowanie do sprzedaży – trzepanie, czesanie. 

 Sprzedaż – w stanie surowym (niegarbowane). 
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11. Technologia produkcji jaj kurzych 

Kury są hodowane na cele rzeźne i produkcję nieśną, a pozyskiwane jaja przeznaczane 

są na cele reprodukcyjne oraz do konsumpcji. Około tysiąc ferm przemysłowych w Pol-

sce prowadzi rocznie produkcję dziesięciu miliardów jaj. 

Poprawnie zbudowana ferma produkująca jaja konsumpcyjne musi posiadać pomiesz-

czenia dezynfekujące i prześwietlające. Jaja są zbierane kilka razy dziennie, od razu po 

zbiorze oczyszczanie (niemyte!) i odkażane.  

Kury nioski mogą być utrzymywane na fermie w pięciu różnych systemach. Są to: 

 wolno-wybiegowy, 

 intensywny chów wybiegowy, 

 chów bateryjny, 

 chów klatkowy, 

 chów wolierowy. 

Tabela 7.8. Podstawowe wymogi dla produkcji jaj konsumpcyjnych 

Wolny wybieg 

 Swobodny dostęp niosek w ciągu całego dnia do wolnego wy-
biegu, którego powierzchnia jest w przeważającej części poro-
śnięta. 

 Gęstość obsady nieprzekraczająca 1000 kur na 1 ha wybiegu 
lub 10 m2 na 1 nioskę, odpowiednie wnętrze kurnika, gdzie co 
najmniej jedna trzecia jego część pokryta jest ściółką i który po-
siada grzędy zapewniające każdej niosce dostęp do nich o dłu-
gości co najmniej 15 cm. 

Intensywny 
chów 

wybiegowy 

 Swobodny dostęp niosek w ciągu całego dnia do wolnego wy-
biegu, którego powierzchnia jest w przeważającej części poro-
śnięta. 

 Gęstość obsady nieprzekraczająca 4000 kur na 1 ha powierzch-
ni wybiegu lub 2,5 m2 na 1 nioskę. 

 Odpowiednie wnętrze kurnika. 

Chów 
wolierowy 

 Kury nioski powinny mieć swobodny dostęp z kurnika na ogra-
niczony wybieg, który ogrodzony jest siatką i specjalnie zada-
szony. 

 Powierzchnia przeznaczona na wolierę powinna być porówny-
walna z powierzchnią kurnika, a obsada powinna wynosić nie 
więcej niż 7–9 niosek na 1 m2. 

 Na wybiegach powinny być ustawione grzędy najlepiej w for-
mie trójkąta montowane na wysokości 10–20 cm ponad po-
wierzchnią wybiegu bez ostrych krawędzi, piaskownice do ką-
pieli piaskowej oraz karmidła o dostępie ok. 10 cm na 1 sztukę i 
poidła – ok. 4 cm na 1 sztukę. 
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 Wysokość woliery powinna wynosić ok. 3 m. 

Chów bateryjny 

 Zapewnienie każdej niosce powierzchni podłogi co najmniej 
550 cm2. 

 Dostęp bez ograniczeń do karmideł o długości 10 cm na 1 nio-
skę. 

 Dostęp do poidła podłużnego o długości 10 cm na 1 nioskę lub 
dostęp do dwóch poideł kropelkowych lub kubeczkowych na 
jedną klatkę. 

 Wyposażenie każdej klatki w urządzenia do ścierania pazurów. 

System 
alternatywny 

 Obsadę nieprzekraczającą 9 sztuk na 1 m2 powierzchni użyt-
kowej. 

 Dostęp do karmideł podłużnych co najmniej 10 cm na 1 nioskę, 
a do karmideł okrągłych 4 cm. 

 Dostęp do poideł podłużnych minimum 2,5 cm na 1 nioskę lub 
1 cm w przypadku poideł okrągłych lub 1 poidło kropelkowe na 
10 kur. 

 Jedno gniazdo na każde 7 kur lub 1 m2 powierzchni gniazda 
grupowego na maksymalnie 120 kur. 

 Podłoże zapewniające oparcie dla wszystkich pazurów ptaka 
skierowanych do przodu. 

Źródło: opracowanie własne autora 

Po 1 stycznia 2012 r. w użytkowaniu w chowie bateryjnym mogą pozostać jedynie klatki 

tzw. wzbogacone, spełniające poza wymienionymi w tabeli następujące warunki: 

a) powierzchnia klatki co najmniej 750 cm2 na 1 nioskę, z czego 600 cm2 ma stano-

wić powierzchnia użytkowa (bez gniazda), a klatka nie może mieć mniejszej po-

wierzchni ogólnej niż 2000 cm2, 

b) wyposażenie klatki w gniazdo, grzebalisko (ściółkę umożliwiającą dziobanie i 

grzebanie) oraz w grzędę o długości co najmniej 15 cm na 1 nioskę, a także w 

urządzenie do ścierania pazurów, 

c) między bateriami klatek musi być zachowane przejście o szerokości 90 cm, a 

między podłogą budynku kurnika a dolnym rzędem klatek co najmniej 35 cm. 

Jaja znakowane są w sposób umożliwiający identyfikację sposobu utrzymania niosek 

oraz pochodzenie surowca. Kod na skorupce zawiera cyfrę oznaczającą system hodowli 

kur, następnie znajdują się litery państwa członkowskiego i weterynaryjny numer iden-

tyfikacyjny.  

Systemy utrzymania oznacza się kolejno: 

a) 0 – chów ekologiczny (wolny wybieg, naturalne metody karmienia bez pasz 

przemysłowych), 

b) 1 – chów wolnowybiegowy, 
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c) 2 – chów ściółkowy, 

d) 3 – chów klatkowy. 

Wyróżniamy następujące wielkości dla jaj kurzych w zależności od masy: 

a) S – poniżej 53 g, 

b) M – 53–63 g, 

c) L – 63–73 g, 

d) XL – powyżej 73 g. 

Jajka można również podzielić na klasy: 

a) A ekstra – najświeższe, nie starsze niż 7 dni od daty pakowania, 

b) A – podobnie jak klasa A ekstra nie są myte ani w inny sposób czyszczone przed 

klasyfikacją (jeśli były, oznaczamy je jako jaja umyte) i nie są przechowywane w 

temperaturze niższej niż 5°C (jeśli są, oznaczamy je jako jaja chłodzone), 

c) B – jaja utrwalone, nadające się do przetwórstwa spożywczego, 

d) C – jaja niesortowane, nienadające się do sprzedaży detalicznej. 

Produkty w przetwórstwie spożywczym pozyskiwane z jaj kurzych: 

a) jaja świeże, 

b) jaja w proszku, 

c) żółtko w proszku, 

d) białko w proszku, 

e) albumina w proszku (odcukrzone wysokopieniste białko w proszku), 

f) masa jajowa płynna pasteryzowana, 

g) białko płynne pasteryzowane, 

h) żółtko płynne pasteryzowane. 

 

Tabela 7.9. Technologia produkcji produktów płynnych i suszonych z jaj kurzych 

Produkty płynne Produkty suszone 

wybijanie oraz separowanie treści jaj, 

filtrowanie, 

pasteryzacja, 

schładzanie, 

pakowanie i magazynowanie produktów 

gotowych 

wybijanie oraz separowanie treści jaj, 

filtrowanie, 

ultrafiltracja, 

pasteryzacja, 

schładzanie, 

suszenie, 

pakowanie i magazynowanie produktów 

gotowych 
Źródło: opracowanie własne autora  

http://www.basso.pl/oferta-masa-jajowa.html
http://www.basso.pl/oferta-bialko-plynne-pasteryzowane.html
http://www.basso.pl/oferta-zoltko-plynne-pasteryzowane.html
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12. Technologia produkcji produktów pszczelich 

Przy produkcji ekologicznej zakazane jest stosowanie substancji dodatkowych i składni-

ków wspomagających produkcję miodu. 

Elementy krytyczne w produkcji dla jakości produktu ostatecznego (miodu): 

a) dopuszczalna zawartość wody w miodzie 18%, 

b) temperatura podgrzewania i dekrystalizacji 30°C, 

c) temperatura przechowywania 14°C. 

Produkty uzyskiwane od pszczół: 

a) miód, 

b) mleczko pszczele, 

c) pyłek pszczeli, 

d) propolis, 

e) miód nektarowy, 

f) pierzga, 

g) jad pszczeli, 

h) wosk, 

i) kit pszczeli, 

j) obnóże, 

k) apidycyna. 
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