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o-kurczaki.pl to serwis edukacyjny, w którym poruszamy wszelkie 
tematy związane z drobiem. Począwszy od samych zwierząt, 
ich zwyczajów, historii, czy gatunków, poprzez hodowlę, regulacje 
prawne, czy informacje branżowe, skończywszy na żywieniu 
człowieka i miejscu mięsa drobiowego w zdrowej diecie. 
Przeglądamy badania naukowe. Śledzimy najnowsze trendy 
i nowości technologiczne. Zasięgamy opinii specjalistów z branży. 
Wszystko to, żeby w merytoryczny sposób mierzyć się z mitami 
i opisywać interesujące zagadnienia i ciekawostki z branży. 
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Dla kogo piszemy?
dla osób zainteresowanych zdrowym stylem życia – informacje dotyczące 
zdrowego żywienia i wartości odżywczych mięsa drobiowego. 
Zdrowe przepisy i inspiracje.

dla dziennikarzy – jako źródło rzetelnej wiedzy, inspiracji i aktualnych, 
ciekawych informacji

dla ludzi zainteresowanych branżą – najnowsze trendy, innowacje oraz 
zagadnienia prawne dotyczące dobrostanu, hodowli i produkcji

o-Kurczaki.PL

https://www.o-kurczaki.pl/
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Różnorodność form i smaków, z którymi można łączyć mięso z kurczaka 
sprawia, że wachlarz dań z jego udziałem może z powodzeniem urozmaicać 
nasze codzienne menu - długo nie przyprawiając o kulinarną nudę. Według 
najnowszej piramidy żywieniowej, mięso jest sklasyfikowane jako uzupełnienie 
diety i ma wzbogacać ją w łatwo przyswajalne białko. Z tego względu zalecane 
jest zrezygnowanie z częstego spożywania mięsa czerwonego na rzecz ryb 
i białego mięsa, czyli właśnie drobiu. Dodatkowo najnowsze badania wskazują, 
że dzięki zamianie czerwonego mięsa na białe, możemy zmniejszyć nasz ślad 
węglowy aż o 50%. Oto 9 głównych powodów, dlaczego jest ono ważnym 
składnikiem, który warto, żeby często pojawiał się na naszym talerzu:

9POWODÓW 
dla których powinniśmy 
jeść kurczaka.

Źródło białka
Kurczak jest cennym źródłem łatwo przyswajalnego białka. W 100 g mięsa 
znajduje się około 20 g białka. W przeciwieństwie do białka roślinnego, jest 
ono pełnowartościowe, ponieważ jest źródłem aminokwasów egzogen-
nych, których człowiek nie może syntezować samodzielnie. Sam ludzki 
organizm zawiera aż 20% białek. Znajdują się one w każdej komórce, więc 
zaspokojenie zapotrzebowania na ten cenny składnik jest bardzo istotne dla 
regeneracji i wzrostu komórek. Produkty zawierające białko powinny być 
bardzo istotną częścią diety dzieci, nastolatków i kobiet w ciąży. 

Naturalny antydepresant
Zarówno mięso kurczaka, jak i indyka zawiera tryptofan – aminokwas 
białkowy, którego przemiana w organizmie człowieka daje nam serotoninę, 
czyli tzw. hormon szczęścia. Znane wielu przyjemne uczucie po zjedzeniu 
talerza ciepłego rosołu, teraz ma też swoje naukowe uzasadnienie.

1.

2.

W 100 g mięsa drobiowego znajduje się około 20 g białka.
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Naturalny antydepresant
Zarówno mięso kurczaka, jak i indyka zawiera tryptofan – aminokwas 
białkowy, którego przemiana w organizmie człowieka daje nam serotoninę, 
czyli tzw. hormon szczęścia. Znane wielu przyjemne uczucie po zjedzeniu 
talerza ciepłego rosołu, teraz ma też swoje naukowe uzasadnienie.

Profilaktyka osteoporozy
Dzięki wysokiej zawartości białka, spożywanie mięsa z kurczaka ma też 
korzystny wpływ na wzmacnianie kości. Osoby wkraczające w wiek dojrzały 
i pragnące dbać o swoje zdrowie, powinny jeść drób nie tylko ze względu na 
jego lekkostrawność, ale również mając na uwadze dobro swoich kości.

Zdrowe serce
Homocysteina jest aminokwasem, którego zbyt wysoki poziom w organizmie 
może mieć negatywny wpływ na nasze serce i wywoływać szereg chorób, 
np. miażdżycę. Dzięki wysokiej zawartości między innymi wit. B12, mięso 
drobiowe może mieć korzystny wpływ na obniżenie jej poziomu.

3.

4.

Bogactwo fosforu
Kurczak jest także bogatym źródłem 
fosforu w diecie, który jest składnikiem 
biorącym udział w budowie i utrzymaniu 
prawidłowego stanu np. zębów i kości. 
Wspiera pracę wątroby, nerek i central-
nego układu nerwowego.

5.
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Źródło selenu
Mięso z kurczaka zawiera również selen. Ten mikroelement jest ważnym 
składnikiem biorącym udział w przemianie hormonów tarczycy oraz 
eliminacji z organizmu szkodliwych metali ciężkich i wolnych rodników. 
Selen w połączeniu z wit. E ma korzystny wpływ na poprawę aktywności 
życiowej u osób w podeszłym wieku.

Przyspiesz swój metabolizm
Występująca w mięsie drobiowym witamina B6 jest niezbędna 
w metabolizmie aminokwasów i kwasów tłuszczowych. Dzięki temu 
organizm może utrzymać wysoki poziom spalania energii i metabolizmu, co 
pomaga w zachowaniu odpowiedniej wagi i dostarcza sił do uprawiania 
aktywności fizycznej.

Zadbaj o swoje oczy
Mięso z kurczaka zawiera retinol, alfa i beta-karoten oraz likopen – 
pochodne witaminy A, mające dobroczynny wpływ na zachowanie 
zdrowych oczu.

Popraw kondycję skóry
Podroby z kurczaka, szczególnie wątróbki, są bogate w ryboflawinę 
(wit. B2), która w szybki sposób pomoże nam się rozprawić z problemem 
suchej i zniszczonej skóry.

6.

7.

8.

9.
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Dobrostan zwierząt 
jako priorytet w hodowli przemysłowej

Zrelaksowany kurczak jest smaczniejszy.

Dobrostan zwierząt – czy to tylko nowa moda? Każdy z producentów mięsa (zarówno 
wieprzowego, wołowego jak i drobiowego) dąży do tego by jego produkt był smaczny, 
dobrej jakości i przede wszystkim zdrowy. Aby osiągnąć zamierzony cel należy spełnić 
szereg wymagań w trakcie całego łańcucha produkcji. Na samym początku tej drogi 
jest zwierzę. Zachowanie wysokiego poziomu dobrostanu w hodowli prowadzi w 
prostej linii do smacznego i bezpiecznego produktu.

Jedna ogólnie przyjęta definicja dobrostanu nie istnieje. Najpopularniejsze z nich okre-
ślają dobrostan jako stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia, osiągany w rów-
nowadze ze środowiskiem. Wyznacznikiem dobrostanu zwierząt jest pięć wolności:

 Od głodu i pragnienia, poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu,
 
 Od dyskomfortu, poprzez zapewnienie schronienia i miejsc odpoczynku,
 
 Od bólu, urazów i chorób, poprzez zapobieganie chorobom oraz szybkiej 
 diagnozie i leczeniu,
 
 Od strachu i stresu, poprzez zapewnienie właściwiej opieki 
 i traktowania zwierząt,
 
 Zdolność do wyrażania normalnego zachowania, poprzez zapewnienie 
 odpowiedniej przestrzeni i towarzystwa zwierząt tego samego gatunku

Tak więc dobrostan to więcej niż tylko komfort fizyczny lub biologiczny, gdyż dodatkowo 
uwzględnia równowagę emocjonalną. Dotyczy wszystkich funkcji organizmu zaczynając 
od reakcji psychicznych i związanych z nimi emocji i odczuć, aż do zjawisk zachodzących 
na poziomie komórkowym.
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Kury chronione prawem

Dobrostan zwierząt w hodowli, transporcie i uboju jest regulowany przepisami prawa 
polskiego oraz unijnego. Spełnienie wymagań w tym zakresie jest kontrolowane przez 
Inspekcję Weterynaryjną. Z perspektywy hodowcy zapewnienie wysokiego dobrostanu 
zwierząt jest istotne także ze względów ekonomicznych. Im kurczaki będą czuły się 
lepiej, tym będą więcej jeść, czyli szybciej rosnąć. Będą także zdrowsze, więc nie będzie 
potrzeby ich leczenia (uniknięcie kosztów związanych z lekarstwami i stratami w stadzie), 
a w efekcie mięso ptaków będzie lepszej jakości.

Obniżenie poziomu dobrostanu zwierząt sprzyja powstawaniu chorób oraz wszelkiego 
rodzaju technopatii, czyli urazów zwierząt związanych z niewłaściwym środowiskiem 
życia. Może dochodzić do upośledzenia odporności, ograniczenia wzrostu, uszkodzeń 
ciała, zaburzenia naturalnych reakcji i odruchów oraz pojawienia stereotypii czyli 
nienaturalnych zachowań zwierząt. Do stereotypii ptaków zalicza się min. pterofagię, 
czyli wydziobywanie piór innym ptakom oraz kanibalizm. Kury mają naturalną potrzebę 
dziobania i grzebania, wysiadywania na grzędzie, stroszenia piór, kąpieli piaskowych 
i zażywania ruchu. Pozbawienie ptaków możliwości manifestowania swoich naturalnych 
potrzeb jest czynnikiem stresogennym. Może to doprowadzić do pojawienia się 
zaburzeń, które dla zarówno dla zwierząt, jak i dla hodowców stają się dużym 
problemem i mogą powodować straty.
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Nauka w służbie kurom i hodowcom

Cały czas doskonalone są metody hodowli, a co za tym idzie poprawy dobrostanu 
zwierząt. Opracowuje się nowe systemy wentylacji, rodzaje oświetlenia ferm czy lepsze 
receptury pasz. Ścisłemu nadzorowi podlegają też kwestie transportu i metod uboju 
zwierząt. Skrócenie czasu przewozu, dbałość o bezpieczeństwo, sprawne i łagodne 
obchodzenie się z ptakami to ważne czynniki mające wpływ na dobrostan zwierząt. 
Podczas wszelkich działań związanych z uśmiercaniem należy oszczędzić zwierzętom 
niepotrzebnego bólu i cierpienia. Minimalizowanie stresu na tych etapach w znaczący 
sposób wpływa na końcową jakość mięsa – jego barwę, PH, czy kruchość.

Zdrowe mięso się opłaca

Ważny jest także aspekt ekonomiczny – prawidłowo rosnące, zdrowe zwierzęta 
przyniosą większy zysk. Nikt nie ma interesu w tym jeśli zwierzęta cierpią i chorują. 
Poprawa dobrostanu na etapie hodowli w prosty sposób przekłada się na poprawę 
jakości uzyskiwanego mięsa. Niezachowanie regulowanych ustawowo warunków 
dobrostanu w trakcie hodowli, skutkuje nałożeniem na właścicieli ferm dotkliwych kar 
przez Inspekcję Weterynaryjną. Kontrole Urzędowych Lekarzy Weterynarii i certyfikacje 
w dużych zakładach drobiarskich potwierdzają, że dobrostan zwierząt jest tam 
zachowany na najwyższym poziomie. Cały czas rośnie skala wymagań, stąd też ten 
proces jest stale udoskonalany. Zależność pomiędzy dobrostanem zwierząt 
a bezpieczeństwem żywności nie jest ani pozorna, ani odległa. Zdrowa i bezpieczna 
żywność może pochodzić tylko od sprawdzonych zwierząt.

Katarzyna Grygo-Małuj
lekarz weterynarii
Specjalista ds. Dobrostanu Zwierząt SuperDrob S.A.



strona 9 Planeta kurczaków

Chów przemysłowy drobiu fakty i mity

Przejdźmy do konkretów i rozprawmy się z najpopularniejszymi mitami, 
o które funkcjonują wśród opinii publicznej:

W natłoku niejednoznacznych informacji, postanowiliśmy rozprawić się 
z mitami dotyczącymi hodowli przemysłowej kur. Troska o dobrostan 
zwierząt leży w interesie wszystkich. Ze względu na przepisy i normy prawne 
obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, a także rachunek ekonomiczny, 
nikomunie opłaca się, aby zwierzęta cierpiały i chorowały. Tylko kury, których 
wszystkie potrzeby są zaspokojone, mogą zdrowo rosnąć i przybierać na 
wadze. Pomijając wszystkie aspekty emocjonalne – to przekłada się też na 
większe zarobki. Hodowcy i ich rodziny żyją dzięki fermom, więc 
zaniedbywanie głównego źródła utrzymania miałoby negatywny wpływ 
także na ich byt.

Mit nr 1:

Brojlery – genetycznie zmodyfikowana rasa kur szybkorosnących, których 
ciała nie wytrzymują zbyt szybkiego tempa wzrostu.

Brojlery to nie rasa, a typ użytkowy kur przeznaczonych na mięso. Charakte-
ryzują się masywną budową mięśni klatki piersiowej i ud. Są krzyżówkami 
różnych ras kur. Zazwyczaj materiał ojcowski pochodzi od kur ras ciężkich 
(mięsnych) np. Dominant White Cornish. Krzyżuje się je z kurami typu ogólno-
użytkowego np. White Rock. Wybierane rasy mogą być różne, w zależności 
od dostępności i konkretnych cech charakterystycznych stad zarodowych. 
Tak jak truskawka jest krzyżówką dwóch rodzajów poziomki, tak różne rasy 
kur krzyżuje się w określonych celach. Dzięki czemu można uzyskać piękne 
typy ozdobne, dużo jajek czy (w przypadku brojlerów) pozyskać typ, którego 
hodowla jest opłacalna na skalę przemysłową, oraz daje dobre rezultaty we 
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wzroście masy mięśniowej. Szybki przyrost masy ciała brojlerów jest ich cechą 
genetyczną. Nie byłby on możliwy w sytuacji, w której zwierzęta te czułyby 
się źle lub cierpiały w jakimkolwiek aspekcie. Upadki ptaków w stadach nie 
mogą wynosić więcej niż 4% – jest to odsetek regulowany prawnie. Tak mały 
procent (który i tak jest maksymalny!) wpisuje się w zupełnie naturalny proces 
selekcji naturalnej i upadków najsłabszych ptaków.

Nie ulega wątpliwości, iż kury biegające po podwórku mają zdecydowanie 
lepiej, niż brojlery na fermach. Należy pamiętać jednak o tym, że z hodowli 
podwórkowej nie wyprodukujemy takiej ilości mięsa, aby zaspokoić aktualne 
potrzeby rynku. A warto pamiętać, że spożycie mięsa drobiowego stale rośnie.

Mit nr 2:

Brojlery żyją stłoczone na niewielkich powierzchniach.

W jednym kurniku może przebywać jednocześnie około 50 000 brojlerów 
kurzych. Pomimo tak dużej liczby zwierząt, każda sztuka ma swobodny 
dostęp do paszy i wody. Na jednego kurczaka przypada powierzchnia wielko-
ści około 625 cm2. To jest mniej więcej tyle, ile ma kartka formatu A4.
1 kurczak na 1 kartce to mało, ale 100 kurczaków na 100 kartkach brzmi 
lepiej. Należy też pamiętać o tym, że jest to maksymalne dopuszczalne 
zagęszczenie, czyli możliwe do osiągnięcia dopiero na koniec tuczu, kiedy 
kurczaki są największe.

Mit nr 3: 

Zwierzęta w kurnikach przebywają w oparach amoniaku - bez dostępu do 
świeżego powietrza i słońca. Ciała martwych ptaków godzinami leżą wśród 
żywych kur.

W przypadku wymogów technicznych dotyczących najróżniejszych aspek-
tów zakładania nowych kurników, regulacje prawne są bardzo szczegółowe. 
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Każdy element dobrostanu (m.in. zagęszczenie zwierząt, dostęp do 
czystej wody pitnej, rodzaj paszy, którą są karmione, czy długość okresów 
tzw. "zaciemnienia") ptaków jest brany pod uwagę. Poszczególna ferma 
musi również być zarejestrowana i znajdować się pod nadzorem Inspekcji 
Weterynaryjnej, która okresowo przeprowadza kontrole. Ponadto prawo 
narzuca hodowcom doglądanie kurcząt brojlerów co najmniej dwa razy 
dziennie, by móc podjąć szybkie działania w przypadku zauważenia dziw-
nego zachowania, choroby czy innych problemów u pojedynczych osob-
ników w stadzie.

Mit nr 4: 

Kurczaki, którym uda się przeżyć transport, są brutalnie zabijane. 
W ubojni zawieszane są za nogi na taśmociągach, a ich gardła 
są podcinane. 

Kwestie transportu i metod uboju zwierząt podlegają ścisłemu nadzoro-
wi. Skrócenie czasu przewozu, dbałość o bezpieczeństwo, sprawne 
i łagodne obchodzenie się z ptakami to ważne czynniki mające wpływ na 
dobrostan zwierząt i wszystkie są regulowane prawnie. Podczas wszel-
kich działań związanych z uśmiercaniem należy oszczędzić zwierzętom 
niepotrzebnego bólu i cierpienia. Ptaki przed ubojem przebywają 
w pomieszczeniach oświetlonych niebieskim światłem, które je uspokaja. 
Zawieszane za nogi, mają na wysokości piersi specjalną belkę, która też 
powoduje, że czują się spokojniejsze. Natomiast przed samym podcina-
niem gardła zanurzane są na krótką chwilę w wodzie z prądem o odpo-
wiednim napięciu. Powoduje to, że tracą przytomność, więc dalej nie 
czują już żadnego bólu.

Minimalizowanie stresu na tych etapach jest bardzo ważne nie tylko ze 
względu na dobrostan ptaków, lecz również w znaczący sposób wpływa 
na końcową jakość mięsa – jego barwę, PH, czy kruchość.
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Zdrowe kury bez wzmacniaczy. 
Fakty i mity o antybiotykach i hormonach w hodowli drobiu

W obiegowej opinii istniejącej w społeczeństwie mit dotyczący mięsa drobiowego, 
jako tego skażonego antybiotykami i hormonami, wciąż istnieje i ma się niestety 
dobrze. Sama jako mama słyszałam parokrotnie przekazywane dalej 
w gronie innych mam, informacje „od lekarzy” dotyczące ograniczenia 
spożywania mięsa z kurczaka u dzieci ze względu na jego wpływ na nadmierne 
owłosienie czy przedwczesne dojrzewanie. Jak się jednak okazuje, nie ma to żadne-
go związku ze stanem faktycznym i prawnym istniejącym w Polsce już od wielu lat.

Antybiotyki

Podanie jakiegokolwiek antybiotyku kurze 
na fermie jest możliwe tylko i wyłącznie 
pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii. 
Jedynym wskazaniem może być występują-
ca w stadzie choroba. Po zakończonym 
leczeniu, przed ubojem ptaków, zachowy-
wany jest okres tzw. karencji. Jest to czas 
po którym resztki antybiotyku zostają 
usunięte z organizmu. Zakłady drobiarskie 
są również zobligowane do badania każdej 
partii mięsa, by potwierdzić, że nie znajdują 
się w nich pozostałości leków. Niedozwolo-
ne jest też podawanie „profilaktyczne” 
antybiotyków. Od 2006 roku w Polsce obo-
wiązuje całkowity zakaz stosowania anty-
biotykowych stymulatorów wzrostu. 
Hodowcom nie opłaca się stosowanie tych 
preparatów z nielegalnych źródeł. Dzięki 
ogólnopolskiej sieci monitoringu, po 
wykryciu takich substancji w próbkach 
mięsa, stosowane są wysokie kary finanso-
we. Również cała partia zostaje natychmia-
stowo wycofana ze sprzedaży. Oczywiście 
nieuczciwi ludzie znajdą się wszędzie, 
jednak są to przypadki incydentalne. 
Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej 
i samych producentów sprawiają, że 
sprzedawane w Polsce mięso jest bezpiecz-
ne i wolne od antybiotyków.

Hormony

Najpierw kwestie prawne – od 1996 roku 
obowiązuje w całej Unii Europejskiej całko-
wity zakaz stosowania w hodowli hormonów 
wzrostu. Dodatkowo przy fermach liczących 
czasem po kilka czy kilkanaście tysięcy 
ptaków w stadzie, parokrotne podawanie 
tych środków byłoby zupełnie nieopłacalne. 
Kurczaki hodowlane pochodzą z wyselek-
cjonowanych gatunków, które w krótkim 
czasie potrafią osiągnąć odpowiednią masę. 
Nie trzeba ich w żaden dodatkowy sposób 
stymulować, by w ciągu 6-7 tygodni urosły 
do odpowiedniej wielkości (ok. 2 kg). Samo 
zapewnienie odpowiedniej karmy dostoso-
wanej do aktualnego etapu rozwoju jest 
wystarczające i przynosi najlepsze rezultaty. 
Dodatkowym argumentem przeciwko 
stosowaniu hormonów wzrostu w hodowli 
drobiu są badania naukowe, które wykazują 
na ich nieskuteczność i w rezultacie brak 
pożądanych efektów.

Jak widać regulacje prawne, kary 
finansowe i świadomość wśród 
dużych producentów drobiu, spra-
wiają, że można mieć pewność, że 
mięso, które jemy jest zdrowe 
i wolne od niechcianych substancji.
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Jajka „trójki” czy tylko „zerówki” 
fakty i mity

Każdorazowo, będąc przed półką w sklepie, stajemy przed ciężkim wyborem – jakie 
jajka kupić? Czy faktycznie tylko jajka „zerówki” bądź „jedynki” są dla nas zdrowe, 
a  jajka „trójki” są zupełnie bezwartościowe? Czy warto jest zapłacić czasem trzy lub 
nawet cztery razy więcej za jajko od szczęśliwej kurki? Czemu tyle słychać ostatnio 
o kolejnych sieciach handlowych rezygnujących z jajek z chowu klatkowego? 
O co tak naprawdę z tymi jajkami chodzi?

Jajka to samo zdrowie

Zupełny chaos panuje od dawna w temacie zdrowych i „zdrowszych” jajek. Może on 
przysporzyć wiele kłopotów w trakcie codziennych zakupów konsumentom starają-
cym się podejmować świadome wybory. Oficjalne badania mówią o 150 zjadanych 
rocznie przez każdego Polaka jajkach. Biorąc jednak pod uwagę jajkowe „podziemie” 
(czyli handel nieoznakowanymi jajami na bazarach i w prywatnych małych gospodar-
stwach) można przypuszczać, że liczba ta jest stanowczo wyższa. Wedle powszech-
nej opinii, jaja z wolnego wybiegu są smaczniejsze i dużo zdrowsze niż te z ferm 
i chowu klatkowego.
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Pewnym jest, że jajka są bardzo ważnym elementem diety każdego zdrowego 
człowieka. Zawierają wiele składników mających dobroczynny wpływ na kondycję 
i dobre funkcjonowanie naszego organizmu. Zawierają cholinę pomagającą reduko-
wać masę ciała i mającą istotny wpływ np. na rozwój mózgu, czy pracę wątroby. 
Luteina i zeakstantyna są niezbędne w trosce o wzrok. Białka i witaminy A, E, B2, B5 
B12 to cenne źródło wartości odżywczych np. dla osób chcących uzyskać wzrost 
masy mięśniowej. Kwas foliowy, selen, wapń, żelazo, potas, cynk, czy magnez wzbo-
gacają dietę i zaspokajają zapotrzebowanie na te cenne składniki odżywcze, a także 
wspomagają profilaktykę nowotworową. Dorosły człowiek może spokojnie zjadać 
2 jajka dziennie.

Duże sklepy bez „trójek”

Głośno jest ostatnio o kolejnych wielkich sieciach handlowych rezygnujących z jajek 
oznaczonych symbolem „3” z tzw. chowu klatkowego. Do kampanii organizowanych 
przez aktywistów działających na rzecz podnoszenia dobrostanu kur niosek dołącza-
ją duże firmy z branży spożywczej. Podstawą do tego typu działań są w tych przy-
padkach głównie względy humanitarne, mające na celu ograniczenie cierpienia 
zwierząt. Ptaki na fermach spędzają całe życie w klatkach, bez dostępu słońca, czy 
świeżego powietrza. Ich jedyną życiową funkcją staje się znoszenie jajek, które 
w sklepie znajdujemy potem z symbolem „3”.

Które jajko jest najzdrowsze

Okazuje się, że działania ekologów (i słuszne postulaty o podniesienie standardu 
życia kur niosek na fermach) mają się jednak nijak do finalnego „produktu” którym 
jest jajko. Po przeprowadzonych na jednej z warszawskich uczelni badaniach* 
składu jaj oznakowanych cyframi „3” i „0”, okazało się, że zawartość składników 
odżywczych obu próbek była zbliżona. Innymi słowy zarówno kura przetrzymywana 
w klatce, jak i  kurka z wolnego wybiegu znosi zdrowe i pełnowartościowe jajka. Wa-
lorem indywidualnym, który dla większości jest jednak czynnikiem decydującym, jest 
smak i zapach odróżniający jaja ekologiczne od tych przemysłowych. Także względy 
światopoglądowe i brak zgody na cierpienie zwierząt są dla niektórych ważnych 
argumentem przy dokonywaniu wyboru, które jajko kupić.

Tomczyk, Ł., Szablewski, T., Cegielska-Radziejewska, R., Wartość odżywcza jaj konsumpcyj-
nych pozyskiwanych od kur niosek utrzymywanych w różnych systemach, [w:] Żywność. 
Nauka. Technologia. Jakość, 2016

*

http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2017/03/02_Tomczyk.pdf
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Bezpieczeństwo zakupów

Co ciekawe, bywają sytuacje, w których kupowanie jaj pochodzących z certyfikowanych 
ferm jest bezpieczniejsze niż tych od znajomej pani z bazarku. Przeprowadzono badania,* 
które wykazały, że jajka pochodzące od kur z prywatnych gospodarstw (szczególnie z tere-
nów zanieczyszczonych przez spaliny i smog), mają dużo wyższe stężenia szkodliwych 
dioksyn, niż te dostępne w sklepach. Jakość pasz podawana kurom na fermach jest stale 
nadzorowana przez lekarzy weterynarii, a ich skład podlega restrykcyjnym badaniom. 
To, co jedzą kury z przydomowych gospodarstw wiejskich (szczególnie na obszarach 
o wysokim zanieczyszczeniu powietrza i wód gruntowych), nie jest w żaden sposób kon-
trolowane. Wszystkie szkodliwe substancje znajdujące się w pożywieniu zwierząt przedo-
stają się do jaj. Może się więc okazać, że normy dla poszczególnych zanieczyszczeń mogą 
być wielokrotnie przekroczone, a jajka mogą zawierać rakotwórcze substancje.

Decyzja o wyborze jajek w dalszym ciągu może wydawać się trudna. Z jednej strony niska 
cena i niewiele różniące się wartości odżywcze w tanich „trójkach”. Z drugiej natomiast 
aromatyczny smak i nieprzyczynianie się do cierpienia zwierząt w „jedynkach”, lub „zerów-
kach”. Każdy w zgodzie ze swoim sumieniem i portfelem musi wybrać któreś rozwiązanie. 
Jedno wiemy na pewno – żeby być zdrowym, trzeba jeść jajka.

Drabik, K., Chabroszewska, P., Vasiukov, K., Adamczuk, A., Blicharska, E., Batkowska, J., 
Wpływ systemu chowu na zawartość metali ciężkich w jajach, Sekcja Hodowli Drobiu 
Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt, Wydział Biologii, Nauk 
o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

*

https://www.researchgate.net/publication/326468196_WPLYW_SYSTEMU_CHOWU_NA_ZAWARTOSC_METALI_CIEZKICH_W_JAJACH
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Pojawianie się nowych produktów drobiowych „z chowu bez antybiotyków” może 
wprowadzać w zakłopotanie konsumentów – to miałoby znaczyć, że inne mają anty-
biotyki? Otóż nie – dlatego ważne jest rozróżnienie pojęć i dobre ich zrozumienie.

   Drób bez antybiotyków 

– czyli praktycznie każdy drób dostępny na rynku. Podawanie antybiotyków w proce-
sie produkcji jest dopuszczone wyłącznie z przepisu i pod nadzorem lekarza wetery-
narii. Istnieje również czas karencji, w którym organizm zwierząt oczyszcza się z anty-
biotyków. Zabezpiecza on przed przenikaniem leków do mięsa drobiowego, trafiają-
cego do konsumentów. Dlatego każde mięso dostępne na rynku jest wolne od anty-
biotyków. Nawet jeśli te były wcześniej podawane ptakom ze względu na przebyte 
choroby.

   Chów bez antybiotyków 

– z takiego chowu pochodzi mięso/jaja ze zwierząt, które w trakcie swojego życia ani 
razu nie miały podawanych antybiotyków. To nie oznacza też, że jeśli ptaki w trakcie 
chowu zachorowały, to automatycznie stado zostało wybite. W przypadku producen-
tów, którzy poza produktami premium (czyli właśnie z chowu bez antybiotyków), 
oferują także produkty standardowe, istnieją zwykłe procedury przekształcające to 
konkretne stado, na zwykły odchów. Ptaki wtedy są leczone, otrzymują antybiotyki 
i po obowiązkowym okresie karencji mogą być przeznaczone na ubój. Takie mięso nie 
może być później sprzedawane jako mięso z chowu bez antybiotyków.

Chów bez antybiotyków vs drób bez antybiotyków
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