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TRANSPORT DROBIU RZE�NEGO 

Streszczenie 
Celem artykułu jest omówienie wpływu najwa�niejszych etapów obrotu przedubojowego, głównie 

transportu drobiu rze�nego na cechy technologiczne i konsumpcyjne produkowanego mi�sa 
drobiowego. W artykule omówiono wyniki aktualnych bada� naukowych z zakresu dobrostanu drobiu 
rze�nego w transporcie. 

WST�P 
Transport zwierz�t rze�nych nale�y do jednych z najtrudniejszych zada� przewozowych 

realizowanych w sektorze agrobiznesu [15]. W powszechnej opinii specjalistów, 
przedstawicieli konsumentów oraz reprezentantów organizacji ochrony zwierz�t transport 
powinien by� realizowany zgodnie z zasadami wysokiego dobrostanu [5, 17]. Mimo 
wdro�enia nowoczesnych rozwi�za� technologicznych i organizacyjnych przewóz zwierz�t 
rze�nych  do uboju wywołuje wiele negatywnych skutków w postaci; stresu transportowego, 
zm�czenia, obni�enia warto�ci rze�nej. Negatywny wpływ obrotu przedubojowego obserwuje 
si� u wszystkich gatunków zwierz�t rze�nych, w tym szczególnie drobiu, który charakteryzuje 
si� wysok� wra�liwo�ci� na niekorzystne bod�ce które zwierz�ta napotykaj� w czasie 
transportu [2, 6]. W Unii Europejskiej rocznie produkuje si� około 2 miliardy ptaków 
rze�nych, które po zako�czonym odchowie transportowane do zakładów ubojowych. 
W czasie transportu ptaki rze�ne w bardzo krótkim czasie znajduj� si� w zupełnie nowych 
warunkach �rodowiskowych dodatkowo s� poddawane licznym czynno�ci� manipulacyjnym, 
które mog� inicjowa� reakcj� stresow�, w wyniku której mo�e doj�� do obni�enia jako�ci 
technologicznej produkowanego surowca rze�nego. 

Celem artykułu jest omówienie wpływu najwa�niejszych etapów obrotu przedubojowego, 
głównie transportu drobiu rze�nego na cechy technologiczne i konsumpcyjne produkowanego 
mi�sa drobiowego. W artykule omówiono wyniki aktualnych bada� naukowych z zakresu 
dobrostanu i transportu drobiu rze�nego.  

1. ORGANIZACJA TRANSPORTU PTAKÓW RZE�NYCH 
Proces transportowy składa si� z trzech zasadniczych cz��ci; załadunek, transport, 

rozładunek. W uj�ciu bardziej szczegółowym w przypadku transportu �ywego drobiu 
rze�nego w skład czynno�ci zwi�zanych z przewozem ptaków do ubojni wchodz�: 
– pozbawienie ptaków dost�pu do paszy (głodzenie przedubojowe),  
– chwytanie i załadunek do pojemników transportowych (kontenerów), 
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– załadunek na pojazd, 
– transport do rze�ni,  
– wyładunek drobiu z pojemników,  
– zawieszanie ptaków na przeno�niku linii ubojowej, 
– ubój (rys 1.). 

  
  

  

  

  

   

  

  

   

Rys. 1. Etapy obrotu przedubojowego drobiu rze�nego [oprac. własne na podstawie 13]

Wszystkie czynno�ci i etapy zwi�zane z przewozem w istotny sposób mog� oddziaływa�
na jako�� produkowanego surowca rze�nego przyczyniaj�c si� do strat wynikaj�cych z 
ubytków masy ciała, uszkodze� i urazów ciała, obni�aj�cych przydatno�� technologiczn� i 
warto�� ekspozycyjn� tuszek, �miertelno�ci ptaków (DOA). Dla ograniczenia negatywnych 
skutków obrotu przedubojowego wszystkie jego etapy powinny by� wła�ciwie zaplanowane 
i zrealizowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy z zakresu transportu zwierz�t rze�nych 
w zgodzie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa.  

1.1. Głodówka przedubojowa 
Przygotowanie ptaków do transportu nale�y rozpocz�� w miejscu ich chowu 

przeprowadzaj�c tzw. głodówk� przedubojow�. Celem tej procedury jest ułatwienie 
wytrzewiania, ograniczenia zaka�e� krzy�owych o charakterze endogennym oraz poprawa 
standardu higienicznego uboju. Zaleca si�, aby czas głodzenia ptaków rze�nych wynosił od 8 
do 12 godzin [2, 5]. Czas ten pozwala na prawie całkowite wydalenie zawarto�ci przewodu 
pokarmowego. Według Nausa i Tarasiewicza [cyt. za 19] czas głodzenia ptaków przed 
transportem polegaj�cy na nie podawaniu paszy i wody powinien wynosi� 8-10 godzin. 
Natomiast bez dost�pu do paszy, ptaki mog� by� przetrzymywane przez 14-18 godzin. Zbyt 
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krótki okres głodzenia, poni�ej 7 godzin przyczynia si� do wzrostu wska�nika uszkodze�
mechanicznych elementów układu pokarmowego podczas patroszenia, co jest zwi�zane z jego 
nadmiernym wypełnieniem tre�ci� pokarmow�. Dotyczy to zwłaszcza woli i �oł�dka 
mi��niowego. Nie zaleca si� równie� stosowania dłu�szej głodówki, która przyczynia si� do 
powstawania strat wynikaj�cych z obni�enia wydajno�ci poubojowej ptaków. Mo�e by�
równie� przyczyna deficytu energetycznego i w efekcie prowadzi� do ograniczenia zdolno�ci 
adaptacji. Efektem zbyt długiego głodzenia mo�e by� równie� zanieczyszczenie tuszek �ółci�, 
spowodowane p�kni�ciem p�cherzyka �ółciowego w czasie automatycznego patroszenia 
i oddzielania w�troby.  

1.2. Chwytanie i załadunek 
Chwytanie i wkładanie ptaków do pojemników lub kontenerów jest jednym 

z najtrudniejszych etapów obrotu przedubojowego. Czynno�� ta zazwyczaj wykonywana jest 
r�cznie, co poci�ga za sob� wiele niekorzystnych zjawisk [4]. Podczas chwytania i załadunku 
dochodzi do licznych urazów zwłaszcza nóg. Powszechnie stosowane chwytanie brojlerów za 
jedn� nog� prowadzi do kontuzji w postaci zwichni�cia lub wyrwania stawu biodrowego [7]. 
Szacuje si�, �e urazy tego typu mog� dotyczy� nawet do 25% przewo�onych ptaków. 
Przenoszenie ptaków w pozycji wisz�cej, z głowa w dół jest równie� uznawane za bodziec 
o du�ym obci��eniu stresowym. Ilo�� załadowanych ptaków od pojemników transportowych 
musi by� zgodna z normami załadunku, które uwzgl�dniaj� gatunek oraz mas� ciała i zostały 
okre�lone w rozdziale VII rozporz�dzeniu Rady WE (nr 1/2005) (Tab. 1). Przy przewozie 
piskl�t w zale�no�ci od ich gatunku zalecana powierzchnia wynosi 21-25 cm2, dla ptaków 
wi�kszych przy okre�laniu powierzchni uwzgl�dnia si� ich mas� ciała oraz wła�ciwy 
przelicznik (Tab. 1).  

Tab. 1. G�sto�� drobiu do transportu w kontenerach. Minimalna powierzchnie podłogowa [16]
Kategoria Powierzchnia w cm2

Piskl�ta jednodniowe 21–25 cm2 na piskl�

Drób inny ni� piskl�ta jednodniowe: masa w kg Powierzchnia w cm2 na kg 

< 1,6 180–200 
1,6 do < 3 160 
3 do < 5 115 

> 5 105 

Obok zapewnienia minimalnej powierzchni pojemniki i kontenery u�ywane do przewozu 
drobiu powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania [7]: 
– chroni� ptaki przed urazami w transporcie, 
– zapewnia� odpowiedni� wentylacj�, 
– gwarantowa� łatwo�� mycia i dezynfekcji, 
– zapobiega� mo�liwo�ci ucieczki, 
– umo�liwia� dost�p i kontrol� stanu zdrowia. 

Z uwagi na fakt, �e załadunek drobiu jest przyczyn� licznych kontuzji, dodatkowo jest 
ci��k� prac� fizyczn�, podj�to liczne próby zmechanizowania tej operacji. Dla jej 
usprawnienia wykorzystuje si� wózki widłowe, ta�moci�gi oraz tunele i przeno�niki ta�mowe. 
Bardziej zaawansowane rozwi�zania np. „Livebird Harvester” pozwalaj� na automatyczny 
załadunek brojlerów kurzych.  

1.3. Transport 
Przewóz zwierz�t powinien odbywa� si� z zachowaniem maksymalnego bezpiecze�stwa 

zgodnie z zasadami dobrostanu i humanitarnego traktowania zwierz�t [9, 10, 11, 17]. 
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Stosowanie wysokich standardów przy post�powaniu z ptakami w czasie przewozu jest 
motywowane rosn�c� �wiadomo�ci� społeczn� wspart� istotnymi działaniami o charakterze 
prawno–legislacyjnym. Warto podkre�li�, �e przyj�te obecnie rozwi�zania organizacyjne 
i regulacje prawne obowi�zuj� na obszarze całej Unii Europejskiej i maj� charakter 
obligatoryjny. Aktualnie w krajach Unii Europejskiej zasady i warunki i transportu zwierz�t 
reguluje rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 24 grudnia 2004 [16]. Przyj�te 
rozporz�dzenie w sposób szczegółowy okre�la przepisy dotycz�ce transportu zwierz�t 
w zakresie organizacji transportu, �rodków i ich wyposarzenia technicznego, zezwole�
i dokumentacji transportowej, kwalifikacji osób zajmuj�cych si� transportem, maksymalnego 
czasu transportu i jego warunków, obowi�zkowych kontroli w miejscach rozładunku 
i odpoczynku. Warto podkre�li�, �e przyj�te przepisy zostały opracowane z uwzgl�dnieniem 
wyników bada� naukowych zawartych w opinii Komitetu Naukowego ds. Zdrowia 
i Dobrostanu Zwierz�t [17] i przyj�tej przez Europejski Urz�d ds. Bezpiecze�stwa 	ywno�ci 
(EFSA). Przy przygotowywaniu przepisów szczególn� uwag� zwrócono na te elementy, które 
mog� powodowa� okaleczenia zwierz�t lub by� przyczyn� ich cierpienia. Ze wzgl�du na fakt, 
�e najwi�kszym zagro�eniem dla ptaków w czasie transportu jest stres cieplny, zwrócono 
uwag� na sprawno�� systemów wentylacyjnych. Przewóz ptaków rze�nych transportem 
drogowym wymaga specjalistycznego taboru, zaprojektowanego w sposób [20]: 
– pozwalaj�cy na unikni�cie i zranienie ciała, 
– chroni�cy zwierz�ta od ci��kich warunków atmosferycznych, 
– pozwalaj�cy na utrzymanie czysto�ci i dezynfekcj�, 
– zabezpieczaj�cy zwierz�ta przed ucieczk� lub wypadni�ciem, 
– pozwalaj�cy na dost�p do zwierz�t w ka�dej chwili. 

Z uwagi na fakt, �e jednym z najpowa�niejszych zagro�e� dla dobrostanu ptaków w czasie 
transportu jest stres termiczny. Nowoczesne �rodki transportu powinny zapewnia� optymalne 
warunki termiczne i wilgotno�ciowe. Zmienna temperatura jak równie� szeroki zakres 
temperatur w okresie letnim i zimowym na terenie Polski wymaga stosowania specjalnych 
zabezpiecze� chroni�cych ptaki przed niekorzystnymi bod�cami termicznymi. W okresie 
zimy powinny chroni� ptaki przed nadmiernym wychłodzeniem. W tym celu wykorzystuje si�
przesuwne boczne plandeki z mo�liwo�ci� cz��ciowego ich zwijania lub demonta�u. Z kolei 
w okresie letnim zastosowanie maj� aktywne systemy wentylacji. Dodatkowo dachy 
pojazdów powinny by� wykonane z materiałów w kolorze białym, co przeciwdziała 
nadmiernemu nagrzewaniu. Latem szczególne znaczenie odgrywa równie� wła�ciwa 
organizacja transportu. Zaleca si�, aby w tym okresie ptaki były przewo�one noc� lub poza 
godzinami o najwy�szych temperaturach. Minimalizacji stresu termicznego w okresie letnim 
sprzyja równie� ograniczenie czasu transportu, który nie powinien trwa� dłu�ej ni� 2-3 
godziny.  

2. NEGATYWNE SKUTKI TRANSPORTU  
2.1. Stres transportowy 

Transport przedubojowy mo�e by� najwa�niejszym punktem krytycznym w ła�cuchu 
produkcji mi�sa drobiowego wysokiej jako�ci. Warunki realizacji transportu drobiu do uboju 
obejmuj� liczne zagro�enia dla zwierz�t mog�ce doprowadzi� do obni�enia jako�ci 
uzyskiwanego surowca rze�nego. Na drób w czasie obrotu przedubojowego w relatywnie 
krótkim czasie działa wiele niekorzystnych bod�ców o charakterze stresogennym, z których 
liczne maj� charakter pierwotny. Oznacza to �e zwierz�ta nie miały dotychczas z nimi 
kontaktu dlatego maj� trudno�ci w uruchomiem wła�ciwego mechanizmu adaptacji. 
Głównymi stresorami zwi�zanymi z przygotowaniem i realizacj� transportu przedubojowego 
drobiu s�: kontakt z nowymi osobami, chwytanie i umieszczanie w ciasnych klatkach 



��������			
���

transportowych, zmiana miejsca bytowania i bezpo�redniego otoczenia, zaburzenia hierarchii 
stadnej, brak dost�pu do paszy i wody, zmienne warunki mikroklimatu w zakresie takich 
parametrów jak: temperatura, wilgotno��, ruch powietrza, ochładzanie, nat��enie �wiatła. 
Dodatkowo zagro�enia zwi�zane z ruchem pojazdu, hałas, wibracje działanie siły 
od�rodkowej. Nale�y podkre�li� �e wymienione czynniki zazwyczaj oddziałuj� na zwierz�ta 
równocze�nie i wielokierunkowo, co pot�guje ich niekorzystne efekty. Główne z nich to 
�miertelno�� ptaków (DOA), ubytki masy ciała, obra�enia ciała, obni�enie jako�ci mi�sa.  

2.2. �miertelno�� ptaków w transporcie  
Transport jest cz�st� przyczyn� strat ekonomicznych wynikaj�cych z padni�� ptaków 

w czasie ich przewozu do uboju. Na �mierci ptaków najcz��ciej dochodzi na skutek 
wyst�pienia ostrej reakcji stresowej, uduszenia, zadeptania, zatrzymania akcji serca. 
Z licznych bada� [1, 14, 22, 23] wynika, �e �redni wska�nik �miertelno�ci drobiu podczas 
transportu w UE wynosi 0,35% i w wybranych krajach UE zawiera si� w przedziale od 0,16% 
(Wielka Brytania) do 0,92,% (Czechy) (Tab. 2). Wi�ksz� warto�� wska�nika �miertelno�ci 
stwierdza si� w przypadku indyków [14].  

Tab. 2. Upadki kurcz�t brojlerów i indyków w czasie transportu przedubojowego w wybranych 
krajach UE

Kraj 
Ubytek masy (%) 


ródło 
kurcz�ta indyki 

Czechy 0,925 
0,247 0,279 

Voslarova 2007 
Veverek i in 2006 

Niemcy 0,46 - Nijdam i in. 2004 

Polska   

Wielka Brytania 0,16-0,22 - Warriss i in. 1992 
Włochy 0,35 0,38 Petracci i in. 2006 

Unia Europejska 0,35 0,40  

W niektórych publikacjach [12, 22] podano, �e upadki drobiu mog� wyst�powa�
z wi�kszym nasileniem. Według Nijdam i in. [12] wska�nik DOA mo�e wynosi� 0,57%, za�
wyj�tkowo mo�e przekracza� nawet 1%.  

Według Warrissa [23] głównym czynnikiem przyczyniaj�cym si� do upadków ptaków 
podczas transportu jest mikroklimat, a szczególnie wysoka temperatura. Jak wykazał autor za 
poziom bezpiecze�stwa termicznego uznaje si� temperatur� do 170C. Natomiast wy�sza 
temperatura powoduje znacz�cy wzrost wska�nika padni�� (Tab. 3).  

Tab. 3. Wpływ temperatury transportu na upadki kurcz�t brojlerów [23]
Maksymalna temperatura dobowa Upadki (%) 

<17 0C 0,10 
�170C <200C 0,13 
�200C < 230C 0,26 
�230C 0,66 

Szczególnie ryzykowny ze wzgl�du na znacz�cy wzrost wska�nika �miertelno�ci jest 
transport ptaków w temperaturze powy�ej 230oC. Zale�no�� mi�dzy poziomem wska�nika 
DOA, a temperatur� transportu potwierdzili równie� Petracci i in. [14] przeprowadzaj�c 
badania na bardzo licznym materiale zwierz�cym. Z bada� tych wynika, �e najwi�cej ptaków 
pada w miesi�cach letnich, przy czym najwy�szy wska�nik upadków dla kurcz�t brojlerów 
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obserwuje si� w lipcu i sierpniu, z kolei najwi�cej indyków pada w czasie transportu 
wykonywanego w czerwcu (rys. 2). Odmienne wyniki uzyskali Voslarova i in. [22], którzy 
wykazali znacznie wy�szy wska�nik upadków w miesi�cach zimowych, w których drób był 
transportowany w temperaturze nie przekraczaj�cej 100 C. 

Rys. 2. Upadki drobiu transportowanego w ró�nych miesi�cach  


ródło: [14] 

2.3. Ubytki masy ciała  
Powszechnie wyst�puj�cym zjawiskiem w transporcie przedubojowym s� ubytki masy 

ciała ptaków, na które w pierwszej kolejno�ci składaj� si� straty masy zwi�zane z procesami 
wydalniczymi oraz procesami katabolicznymi wynikaj�cymi z uruchomienia zapasowych 
składników energetycznych organizmu spowodowanego brakiem dost�pu ptaków do paszy. 
Szacuje si�, �e spadek masy ciała brojlerów w pierwszych dwóch godzinach po załadunku 
wynosi około 0,75%, a po ka�dej nast�pnej godzinie 0,30%. O wielko�ci ubytków decyduje 
gatunek, masa ciała, obsada, pora roku. Jednak głównym czynnikiem wpływaj�cym na straty 
ci��aru ciała ptaków jest czas trwania i odległo�� transportu. Wykazano [19], �e przy 
przewozie na odległo�� 40–80 km ubytki masy ciała wynosiły 1,1%, za� przy dłu�szych 
dystansach były wy�sze i przekraczały 1,50%. W innych badaniach [13] stwierdzono, �e przy 
transporcie trwaj�cym 30 min. brojlery traciły �rednio 2,41% masy ciała. Za� podczas 
transportu 3-godzinnego blisko 5% (Tab. 4). Nale�y równie� doda�, �e dalsze ubytki masy 
ciała mog� wyst�powa� w czasie oczekiwania ptaków na ubój.  

Całkowity ubytek masy ciała ptaków transportowanych do uboju nie powinien 
przekracza� 3% [4]. Przekroczenie tej warto�ci powoduje bowiem obni�enie wska�nika 
wydajno�ci poubojowej tuszek, prowadz�c tym samym do wymiernych strat finansowych 
obci��aj�cych głównie producenta. Ze wzgl�du na fakt, �e transport trwaj�cy powy�ej 3 
godzin prowadzi do obni�enia wydajno�ci rze�nej, zaleca si� aby maksymalny czas przewozu 
ptaków do uboju nie przekraczał 2–2,5 godziny, a ł�czny czas obrotu przedubojowego 6 
godzin. 

Tab. 4. Wpływ czasu transportu na ubytki masy ciała kurcz�t brojlerów [13]
Czas transportu (min) Ubytek masy (%) 

30 2,41 
60 3,03 

180 4,82 
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2.4. Obra�enia ciała 
Kontrola jako�ci tuszek drobiowych ma na celu zagwarantowanie konsumentom, �e 

spo�ywany produkt jest bezpieczny i posiada wysokie walory estetyczne [7]. Tuszki ptaków 
rze�nych, aby posiadały pełn� przydatno�� technologiczn� jak równie� mogły by�
przeznaczone do obrotu handlowego w cało�ci lub w postaci elementów kulinarnych musz�
by� wolne od stłucze� i krwawych wybroczyn. Jednak zmiany o tym charakterze s�
najcz��ciej spotykanym skutkiem transportu przedubojowego i dotycz� znacznej liczby 
transportowanych ptaków. Decyduj�ce znaczenie w powstawaniu obra�e� ciała ma odległo��
transportu (rys. 3). Powstawaniu stłucze� sprzyja tak�e wysoka temperatura otoczenia pod 
wpływem której naczynia krwiono�ne ulegaj� rozszerzeniu i staj� si� bardziej podatne na 
uszkodzenia o charakterze mechanicznym.

Rys. 3. Wpływ odległo�ci transportu na udział uszkodzonych tuszek  


ródło: [19] 

Obrót przedubojowy przyczynia si� do powstania obra�e� w postaci stłuczenia mi��ni 
i skóry oraz bardziej powa�niejszych urazów w formie złama� i zwichni�� ko�czyn, głównie 
nóg. Obra�enia o tym charakterze najcz��ciej powstaj� podczas załadunku i wyładunku 
drobiu, a zwłaszcza s� skutkiem chwytania ptaków za jedn� nog� i wkładania do pojemników 
lub kontenerów transportowych. 

Według Bremnera i Jonston [1] pomocne w ocenie momentu powstania urazu 
poł�czonego z wylewem podskórnym krwi mog� by� zmiany barwy zachodz�ce w obr�bie 
urazu. Według autorów pełen czas wchłoni�cia wylewu wynosi około 120 godzin. W tym 
okresie mo�na oczekiwa� stopniowych zmian barwy (Tab. 5). Zale�no�ci te pozwalaj�
w miar� dokładnie okre�li� miejsca i etapy obrotu przedubojowego, w których najcz��ciej 
dochodzi do powstawania obra�e� ciała. Ocena ta mo�e by� przeprowadzona na linii 
ubojowej. 

Tab. 5. Zmiany barwy uszkodze� ciała drobiu od momentu powstania urazu [1]
Czas Barwa 
2 min czerwony 
12 h ciemny-czerwony-fioletowy 
24 h jasno-zielony-fioletowy 
36 h �ółto-zielony-fioletowy 
48 h �ółto-zielony 
72 h �ółto-pomara�czowy 
96 h lekko �ółty 

120 h normalny 
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2.5. Jako�� mi�sa 
Transport drobiu negatywnie wpływa na jako�� technologiczn� uzyskiwanego surowca 

mi�snego. Z licznych bada� [3, 8, 18, 21] wynika, �e powstawanie niekorzystnych zmian 
jako�ciowych mi�sa w postaci odchyle� typu PSE i DFD ma bezpo�redni zwi�zek 
z warunkami transportu ptaków rze�nych. Warto równocze�nie podkre�li�, �e nakłady jakie 
ponosi przemysł drobiarski na skutek obni�onej przydatno�ci technologicznej surowca s�
aktualnie główn� barier� na drodze do poprawy efektywno�ci procesu produkcyjnego. 
Warunki transportu prowadz� przede wszystkim do powstania odchyle� jako�ciowych typu 
PSE (mi�so jasne, mi�kkie, wodniste). Mi�so drobiowe ze zmianami PSE ma obni�on�
przydatno�� technologiczn� i kulinarn�, charakteryzuje si� mi�kk� konsystencj�, jasn� barw�, 
wilgotn� powierzchni�. Powstawaniu PSE obok czynników genetycznych sprzyja 
krótkotrwały stres transportowy wywołuj�cy przy�pieszony przebieg glikolizy poubojowej, 
poł�czony z wyczerpaniem zapasów glikogenu i wzrostem zakwaszenia tkanki mi��niowej. 
PSE cz��ciej wyst�puj� u współczesnych wyspecjalizowanych linii genetycznych brojlerów, 
które charakteryzuj� si� podwy�szon� wra�liwo�ci� stresow�. Cechuje je podatno�� na 
działanie bod�ców fizycznych oraz psychicznych, dodatkowo s� nadpobudliwe, nerwowe, 
trudne w obsłudze. Po uboju tych zwierz�t obserwuje si� gwałtownie przebiegaj�cy proces 
glikogenolizy, prowadz�cy do szybkiego nagromadzenia kwasu mlekowego w mi��niach 
i szybkiego spadku pH mi��ni. Warto równie� podkre�li�, �e w obr�bie tego samego gatunku, 
a nawet linii genetycznej mog� wyst�pi� znaczne ró�nice w reagowaniu poszczególnych 
zwierz�t na ten sam stresor. Dodatkowo przebieg reakcji stresowej oraz jej nat��enie zale�y 
od płci oraz wieku ptaków. Przykładem miopatii mi��niowej o podło�u �rodowiskowym, 
bezpo�rednio zwi�zan� z transportem przedubojowym jest wada DFD (mi�so ciemne, twarde, 
suche). Mi�so takie charakteryzuje si� bardzo wysokim pH ko�cowym, co pozytywnie 
wpływa na zdolno�� wi�zania wody, natomiast znacz�co ogranicza trwało�� i przydatno�� do 
przechowywania. Etiologia DFD jest zasadniczo zbli�ona do PSE i wi��e si� z niewła�ciwym 
przebiegiem przemian energetycznych u zwierz�t podatnych na stres. Za najistotniejsz�
przyczyn� wyst�powania DFD uwa�a si� długotrwałe oddziaływanie na zwierz�ta silnych 
bod�ców stresowych w okresie przedubojowym oraz brakiem mo�liwo�ci odbudowy rezerw 
energetycznych organizmu w postaci glikogenu mi��niowego. Dlatego mi�so DFD 
najcz��ciej wyst�puje w tuszach ptaków transportowanych do uboju na długich dystansach 
oraz pozbawionych mo�liwo�ci wypoczynku przedubojowego. Problem DFD wi��e si� tak�e 
z niewła�ciwym przygotowaniem �ywieniowym ptaków do transportu. Z przegl�du literatury 
naukowej [2, 6] wynika �e problem wyst�powania wad jako�ciowych w mi�sie drobiowym 
jest zjawiskiem powszechnym o du�ym nat��eniu. Szacuje si�, �e udział mi�sa wadliwego 
waha si� w przedziale 5 – 30%, przy czym najwi�kszy znaczenie ma wada PSE. W tabeli 6 
przedstawiono wyniki bada� Wójcika i in. [24], w których okre�lono udział mi�sa wadliwego 
typu PSE i DFD w zale�no�ci od odległo�ci transportu. Autorzy wykazali, �e szczególne 
nasilenie mi�sa wodnistego wyst�powało u brojlerów ubijanych bez transportu oraz 
transportowanych na odległo�� 100 km. Z kolei wysoki udział mi�sa DFD, okre�lony na 
podstawie jasno�ci barwy obserwowano u kurcz�t transportowanych na dystansie 200 i 300 
km.  

Tab. 6. Udział mi�sa PSE i DFD w zale�no�ci od odległo�ci transportu [24]

Cecha Odległo�� transportu (km) 
0 100 200 300 

DFD – pH1 � 6,3 - 3,33 - - 
PSE – pH1 � 5,7 23,30 43,34 30,00 20,30 
DFD – L*24 � 44 10,00 10,00 16,67 30,00 
PSE – L*24 � 54 - - - - 
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Przywołane wyniki potwierdzaj� prawidłowo�� zgodnie z któr� przyczyn� powstawania 
mi�sa PSE jest krótkotrwały i gwałtowny stres, prowadz�cy od przy�pieszenia glikolizy 
poubojowej. Natomiast przyczyn� wady DFD jest wyczerpanie zapasów glikogenu jeszcze za 
�ycia zwierz�cia, w wyniku długotrwałego odziaływania stresorów. Z tych wzgl�dów zaleca 
si� aby po zako�czonym transporcie ptaki zostały poddane wypoczynkowi przedubojowemu 
przez okres 1-2 godziny. 

PODSUMOWANIE 
Przeprowadzony przegl�d pi�miennictwa pozwala stwierdzi�, �e transport drobiu do uboju 

powoduje liczne negatywne nast�pstwa b�d�ce przyczyn� znacznego obni�enia dobrostanu 
ptaków oraz warto�ci rze�nej jako�ci produkowanego mi�sa drobiowego. Wydaje si�, �e 
najlepszym sposobem ograniczenia strat ilo�ciowych i jako�ciowych w transporcie  b�dzie 
wprowadzenie ogranicze� w zakresie przewozu zwierz�t powy�ej o�miu godzin 
i przeprowadzenie uboju mo�liwie najbli�ej miejsca produkcji. Przyj�cie takiej zasady 
przyczyni si� równie� do podniesienia dobrostanu ptaków rze�nych oraz poprawy wizerunku 
społecznego bran�y mi�snej. 
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TRANSPORT OF SLAUGHTER POULTRY  

Abstract 
The aim of the article is to discuss the influence of the most important stages of pre-slaughter 

handling, the transport of poultry in particular, and their influence on the technological and 
consumptive properties of the meat produced. The study discusses the results of current scientific 
research on poultry welfare during transport.  
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