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URZĄDZANIEIPROWADZENIEFERMY 

Lokalizacja 
Usytuowaniefermyjestwwieluwypadkachwymuszonewarunkamiwynikającymiz
położeniairodzajugruntów,jakimidysponujehodowca.Wmiaręmożliwościnależyjednak
staraćsięuwzględniaćnaetapieprojektowanianastępująceczynniki: 
1-zachowanieodpowiedniejodległościodruchliwychdrógorazciągówkomunikacyjnych
użytkowanychintensywnieprzezpieszych,orazodzabudowańmieszkalnych, 
2-wykorzystanieistniejącychzadrzewień,bądźniewielkichfragmentówlasuorazkęp
roślinnościzielnej, 
3-wykorzystanieistniejącychzbiornikóworazciekówwodnych, 
4-istnieniewystarczającoprzejezdnejdrogidojazdowej, 
5-możliwościzasilaniawwodęorazenergięelektryczną, 
6–wykorzystanie(adaptacja)istniejącychbudynkówi/lubbudowli. 

Zuwaginastosunkowokrótkiczastrwaniaprocesuudomowianiajeleniowatychich
wrażliwośćnabodźcezewnętrznejestznaczniewiększaniżgatunkówtradycyjnie
utrzymywanychwhodowli.Processelekcjonowaniazwierzątwkierunkueliminacji
osobnikówszczególniepłochliwychbądźagresywnych,apreferowaniaosobnikówo
zrównoważonymzachowaniupowinienbyćstałymelementempracyhodowlanej,jednak
wymagazarównoczasu,starannejobserwacjiposzczególnychzwierzątjakiodpowiednio
licznegostada.Niezbędnejestprzytymczytelneoznakowaniezwierząt,gdyżzuwagina
niewielkieróżnicewumaszczeniuorazsylwetce(szczególniełań)identyfikacja
poszczególnychosobnikówniejestłatwa.Charakterystycznywyglądporoży
poszczególnychbykówułatwiaichrozróżnienie,aletylkodomomentuprzycięcialub
zrzuceniaporoża. 
Mimotychtrudności,możliwieczęstekontaktyzwierzątzobsługąpozwalająjednakna
znacząceobniżenieproguwrażliwości,aleprocestenopierasięwdużymstopniuna
powtarzaniutychsamych,poznanychprzezzwierzętazachowańiobecnościtychsamych
ludzi.Wzwiązkuztymnależybezwzględnieunikaćniepotrzebnegonarażaniazwierzątna
czynnikistresogennezwiązanezintensywnymruchemkołowymorazbezpośredniej
obecnościosóbpostronnych.Znanesąoczywiścieprzykładyferm(najczęściejniewielkich)
położonychwmiejscachruchliwych,nawetwdużychmiastach.Niemożnajednak
wykluczyćprawdopodobieństwawypadków,wtymtakżeśmiertelnych,polegającychgłównie
naurazachbędącychefektemzderzeńzogrodzeniami,awynikającychzpłoszeniasię
zwierząt.Możetomiećzwiązekzarównoznagłymiodgłosamiwydawanymiprzez
przejeżdżającepojazdy,aletakżeznieprzewidywalnych,choćniezawszewynikającychze
złejwoli,zachowańprzechodniów.Bardzopoważnymproblememjestobecność
towarzyszącychludziompsów,którewidzącdzikiezwierzętanafermieczęstopróbująje
oszczekiwaćbądźnawetgonićbiegającwzdłużogrodzenia.Odrębnym,niezależnymod
powyższychuwarunkowań,problememjestpojawianiesięwatahwałęsającychsiępsów,co
maniestetymiejscezarównowtereniezurbanizowanymjakrównieżnaterenachwiejskicho
bardzoluźnejzabudowie.Atakipsównazwierzętafermowe,szczególniedaniele,skutkują
najczęściejdużymistratami. 






Wykorzystanieistniejącychzadrzewień,bądźniewielkichfragmentówlasuorazkęp
roślinnościzielnej. 
Fermowahodowlajeleniowatychopierasięnautrzymywaniuzwierzątprzezcałyrok
naotwartychterenachwypasowych.Wyjątkiemodtejregułyjestkorzystaniezpomieszczeń
doewentualnegozimowaniacieląt,czyteżpomieszczeńdomanipulacjizwierzętamilub
izolatekdlazwierzątchorych. 
Mimożejeleniowatesąznacznielepiej,niżnp.bydłoczyowce,przystosowanedo
znoszeniazmiennychwarunkówatmosferycznych,należyjednakumiejętniewykorzystywać
wszelkiemożliwościograniczeniaichwpływu.Wszczególnościchodziozapewnienie
możliwościkorzystaniazmiejsczacienionychwczasieupałóworazosłonęodsilnych,
mroźnychwiatrówzimą.Wytyczeniegranicfermyorazposzczególnychkwaterpowinnowięc
uwzględniaćzarównokonfiguracjęterenujakiobecnośćistniejącychzadrzewieńbądź
niewielkichfragmentówlasów.Zuwaginapotrzebyżywieniowejeleniowatychwiększe
drzewostanyniesąniezbędne,gdyżzasadniczymobszaremżerowaniasąterenytrawiaste.
Pamiętaćjednakprzytymnależyowłaściwymzabezpieczeniuistniejącychnafermiedrzew
przedzgryzaniem(główniezimą),gdyżnawetstosunkowostaredrzewasąnarażonena
intensywneuszkadzaniekory,awefekcienaobumieranie.Wprzypadkuobecności
zakrzaczeńnależyliczyćsięzichcałkowitąlikwidacjąprzezżerującezwierzętawsytuacji
gdybędąmiałydonichnieograniczonydostępprzezdłuższyczas.Nielicznetylkogatunki
(np.głóg,rokitnik,dzikaróża)sąwstaniewytrzymaćstałąpresjęzwierząt.Wartowięc
wykorzystaćjedowykonaniazewnętrznychosłon(żywopłotów)sadzonychwzdłuż
ogrodzeń.Stanowićonebędązarównoosłonęprzedwiatramiorazzwiększą
bezpieczeństwozwierząt.Należybowiembraćpoduwagęfakt,iżspłoszonezwierzęta
mogązderzaćsięzesłabowidocznymiogrodzeniamizsiatki,szczególniewsytuacjigdy
fermazlokalizowanajestwotwartymtereniestwarzającymzwierzętomzłudzeniemożliwości
ucieczki.Pamiętaćjednaknależyotym,żewykorzystywaniedotakichnasadzeńroślin
chętniespożywanychprzezzwierzętapowodowaćbędziestałąpresjęnaogrodzeniewcelu
sięganiapodalejumieszczonepędylubliście.Wspinaniesięposiatcemożenaruszaćjej
konstrukcję(ryzykorozciąganiaoczek)orazosłabiaćwytrzymałośćsłupkówogrodzenia.
Możliwesątakżeurazyzwierząt(np.złamaniakończyn). 
Ważnymelementemflorystycznymsąteżpozorniebezużytecznekępyroślinności
zielnej(np.kępypokrzywczyroślinnościbagiennej)występującenajczęściejwobniżeniach
terenuożyźniejszychglebachorganicznychbądźokresowopodmokłych.Sąonebardzo
chętniewykorzystywaneprzezłaniewczasiewycieleńdoukrywaniamłodychwpierwszym,
dwutygodniowymokresieichżycia.Naetapieprzygotowywaniaterenupodfermęnienależy
więcceloworekultywowaćtakich„nieużytków”.Odpowiedniolicznaobsadakwaterw
zupełnościwystarczadosamoczynnegokontrolowaniaichpowierzchniiutrzymywaniajejw
racjonalnejwielkości.Jesienią,przyznaczniesłabszymwzrościetraw,zwierzętachętnie
oskubująkępypokrzywzliści. 

Wykorzystanieistniejącychzbiornikóworazciekówwodnych. 
Obecnośćstałychiokresowychzbiornikówwodnychnaterenieposzczególnych
kwaterjestdlazwierzątbardzoistotnawokresieletnim.Dotyczytozarównoomożliwości
korzystaniazwodopoju,jakikąpieli.Podobniejakrobiątojeleniowatewstaniedzikimtakże
wwarunkachfermowychzwierzętachętniekorzystajązkąpielibłotnych.Należyjednak
pamiętać,żewszelkiezbiornikiwodystojącejsąteżważnymogniwemwcyklach
rozwojowychwiększościpasożytów.Typowymzachowaniemzwierzątwczasiekąpielijest
bowiemwydalaniekałudowody.Zapoczątkowujetoproceswylęganiasięlarwpasożytów,a


wefekcieprzyspieszazarażanieinnychosobnikówbądźzwiększanieintensywności
zarażeniastada. 
Problemtenwystępujewmniejszymnasileniu,jeżeliwobrębiefermyistniejąstałe
cieki.Przepływwodywznacznymstopniumożeograniczać,choćnieeliminuje,
gromadzeniesięforminwazyjnychpasożytów.Niezamarzająceciekisątakżeszczególnie
przydatnewokresiezimowym,gdywystępująproblemyzzamarzaniemwodywzbiornikach
(poidłach)służącychdopojeniazwierząt.Istnienietakichcieków,wmiaręmożliwości,warto
uwzględnićprzylokalizowaniukwaterprzeznaczonychdozimowaniazwierząt.Należy
jednakpamiętaćoszczególniestarannymwykonaniuogrodzeniawmiejscuwpływui
wypływuciekupozafermę.Zmiennypoziomwody,okresowezwiększenieprędkości
przepływumogąpowodowaćrozmywaniepodłoża,awkonsekwencjipowstawanielukw
szczelnościogrodzenia. 

Istnieniewystarczającoprzejezdnejdrogidojazdowej. 
Drogadojazdowadofermypowinnacharakteryzowaćsięparametrami
umożliwiającymicałorocznydojazdpojazdówomasiedostosowanejdowielkościfermy.
Problemtendotyczyzarównodowozupasziniezbędnychmateriałów,jakrównież
ewentualnegoodbioruzwierzątprzeznaczonychnasprzedaż.Sprzedażezwierzątodbywają
sięnajczęściejwmiesiącachjesienno–zimowych,comożewiązaćsięzutrudnieniami
wynikłymiztrudnychwarunkówatmosferycznychiichwpływunadrogi.Brakmożliwości
dojazduróżnymirodzajamipojazdówmożeznacznieutrudnić,anawetwręczuniemożliwić
odbiórzwierząt.Trudnobowiemrozważaćewentualnośćwywożeniazwierzątzterenufermy
przypomocyciągnika,anastępnieichprzeładunekpozafermądoinnegopojazdu. 

Możliwościzasilaniawwodęorazenergięelektryczną. 
Zasilaniewwodępochodzącązsieciwodociągowejlubistnienielokalnejstudni
(najlepiejgłębinowej,owłaściwejjakościwody)znacznieułatwiaobsługęzwierząt
ograniczającistotniekosztyprodukcji.Pojeniezwierzątjestniezbędnepraktyczniewciągu
całegoroku.Wbrewpozoromjesttoproblemznacznietrudniejszydorozwiązaniawokresie
zimowym,szczególniewwarunkachsilnegomrozu.Żywieniezimoweopartenapaszacho
wysokiejzawartościsuchejmasy(siano,zboża)wymagastałegodostarczaniaodpowiedniej
ilościwody.Dowożeniewodyzwiększychodległościstajesięwówczaspraktycznie
niewykonalne,aprzechłodzonawtrakcietransportuwodazamarzaniemalnatychmiastpo
wlaniudopoidełumiejscowionychnakwaterach. 
Ponadto,każdafermapowinnabyćwyposażonachoćbywniewielkiepomieszczenie
przystosowanedowstępnejobróbkituszpochodzącychzuboju–wtymubojuz
konieczności.Niemożnaprzecieżwykluczyćsytuacji,wktórychkoniecznebędzienagłe
dokonanietakiegouboju(np.złamaniakończyn,urazykręgosłupaszyjnegobędąceefektem
zderzeńzeogrodzeniem,itp.).Brakpomieszczeniawyposażonegowwodębieżącą,awięc
zapewniającegominimumwarunkówhigienicznychdoprawidłowegopostępowaniazubitym
zwierzęciem,prowadzićbędziedostratekonomicznychwynikającychznieprzydatności
takiejtuszydospożycia. 
Zasilaniewenergięelektrycznąniejestobligatoryjne,aleznacznieułatwia
prowadzeniefermy.Energiaelektrycznasłużywszczególnościdonapęduposkromu
hydraulicznego,bardzoprzydatnegowhodowlijeleni(wprzypadkudanieliwystarczaprosty
poskrommechaniczny),oświetleniapomieszczeńmanipulacyjnychczypomieszczeńdo
zimowaniacieląt.Przydatnejesttakżeoświetlenieterenuwwybranychmiejscach,
szczególnienarażonychnapenetracjęnp.psówczywilkóworazzasilanieprądem


zmiennymogrodzeńelektrycznych,coograniczazagrożeniewystąpieniaawariizuwagina
rozładowaniesiębaterii.Ponadto,nawetwśredniejwielkościfermie,bardzoprzydatnajest
prostachłodniakomorowaumożliwiającanp.przechowywanietuszprzedsprzedażą. 

Wykorzystanie(adaptacja)istniejącychbudynkówi/lubbudowli 
Istniejącejuż,nawetniewielkie,budynkimogąokazaćsiębardzoprzydatnewtrakcie
urządzaniaodłowniorazpomieszczeńtowarzyszących(pomieszczeniadozimowaniacieląt,
izolatki,magazyny,ubojnia,warsztatpodręcznyiinne).Napomieszczeniadlazwierząt
najbardziejprzydatnesązwykłeszopydrewnianezapewniająceodpowiedniąwentylację
zapobiegającąnadmiernemuwzrostowiwilgotnościpowietrzaorazstężeniaszkodliwych
gazów.Drewnianeścianyskuteczniezapobiegająskraplaniusięparywodnej.Należy
oczywiścieunikaćprzeciągów.Istniejącebudynkilubbudowle(np.silosy)mogąbyćtakże
wykorzystanejakowyznacznikiprzebiegukorytarzykomunikacyjnychlubprzepędowych. 

Podstawoweobiektyiurządzenianiezbędnedoprowadzeniahodowlifermowej–
konstrukcjaorazplanowanieichrozmieszczenia 
Przyzakładaniunowejfermymożnająrozbudowywaćstopniowo,wmiarę
powiększaniasięliczebnościstadaorazpojawianiasiękolejnychpotrzebwynikającychz
technologii.Wartojednakodpoczątkuprzygotowaćirealizowaćkompletnyprojekt
uwzględniającywszystkieniezbędnemoduły,ichlokalizacjęiwzajemnepowiązania. 

Ogrodzeniefermy 
Budowaogrodzeniastanowinajczęściejgłówny(pozazakupemzwierząt)koszt
urządzenianowejfermy.Decyzjaowyborzewłaściwejmetody,kolejnościwykonania
poszczególnychogrodzeńmazasadniczywpływnaprzyszłefunkcjonowaniefermyprzez
wielelat.Uwzględnićnależyprzedewszystkimwymogizwiązanezgatunkiembądź
gatunkamihodowanychzwierząt,liczebnościąistrukturąstada,ukształtowaniemterenu,
istniejącymizagrożeniamizewnętrznymi,itp. 

-Ogrodzeniezewnętrznepowinnouniemożliwiaćzarównoucieczkizwierzątpozateren
fermyjakiniedopuszczaćdopenetracjifermyprzezwilkilubwałęsającesiępsy.Mniejsze
drapieżniki(lisy,jenoty,borsuki)niestanowiąwiększegobezpośredniegozagrożenianawet
dlastosunkowomałychzwierząt,jakimisądaniele.Bliskotrzydziestoletniedoświadczenia
zebranewStacjiBadawczejInstytutuParazytologiiPANwKosewieGórnymwskazująna
możliwośćkoegzystencjimniejszychdrapieżnikówzdanielami.Prowadzonepowszechnie
akcjewykładaniaszczepionekprzeciwwściekliźnieminimalizujezagrożenieprzenoszenia
tejgroźnejchoroby.Nazagrodachzasiedlanychprzezjeleniedochodziczasemwręczdo
skutecznychatakówłańnalisyczyjenoty,którenadmierniezbliżyłybysiędostada.
Wykonaneprzezlisypodkopystanowiąjednakdużyproblem,m.in.zuwaginamożliwość
przenikaniatądrogąwałęsającychsiępsów,szczególniemałychiśredniejwielkości.
Problemtenjestszczególnieuciążliwy,gdyżzlikwidowaneprzejściasąprzezlisy
odkopywanelubteżsątworzonewnowychmiejscach.Wrejonachodużejliczebności
dzikówrównieżonemogąstanowićsporyproblem.Dzikiniestwarzająbezpośredniego
zagrożeniadlazwierzątfermowych,alezewzględunaswojąmasęisprawnośćfizycznąz
dużąłatwościąuszkadzająogrodzeniapozostawiającwnichdużedziury.Stwarzajątym
samymdogodnewarunkidoucieczekzwierzątpozaterenfermy. 
Typoweogrodzeniezewnętrznepowinnomiećokoło2mwysokościzewentualnym
podwyższeniem2–3drutamibiegnącymipoziomowodległości20cmodsiebie.Wysokośćta


jestwystarczającadlazapobieżeniaucieczkomzwierząt,choćzdarzająsięosobniki
(szczególniepobudzonebykiwokresiegodowym),którepotrafiąprzeskoczyćnawetwyższe
ogrodzenia.Sątojednaksytuacjewyjątkowe,nieuzasadniająceponoszeniaznacznie
zwiększonychkosztównabudowęwyższychogrodzeń. 
Najczęściejstosowanymrozwiązaniemjestzastosowaniedrewnianychsłupków
impregnowanychpodciśnieniemorazsiatkizdrutuocynkowanegoprzymocowanejdo
słupkówprzypomocyskobli.Słupkidrewnianesąstosunkowolekkie,łatwewmontażu
(możliwejestzastosowaniespecjalnegokafaradowbijania),wygodnepodwzględem
zawieszeniasiatki(możliwośćwbijaniaskobli)orazmontażudodatkowychelementów(np.
desekprzybijanychpoziomolubizolatorówdomocowaniaogrodzeńelektrycznych).Są
jednakniezbyttrwałe.Żywotnośćsłupkówwykonanychzdrewnaiglastego
(impregnowanychtypowymiśrodkami)ośrednicyokoło15cmnieprzekraczanajczęściej10
latatrwałość3czy5-letniabywanormalna.Dostępnesątakżesłupkidrewniane
impregnowaneolejemkreozotowymzapewniającymwiększątrwałość,jednakichcenajest
znaczniewyższa.Słupkiwkopujesię(wbija)nagłębokośćminimum1m.Słupkiztrwalszych
gatunkówdrewna(dąb,grochodrzew)sątrwalsze,aletrudniejszewobróbceiznacznie
droższe. 
Zdecydowanienajtrwalszesąsłupkibetonowelubmetalowe,sąjednakmniej
wygodneprzymontowaniusiatki,atymbardziejutrudnionyjestmontażdesekczyinnych
elementów.Mimotychutrudnieńiwyższegokosztu,zracjiichznaczniedłuższejtrwałości,
sąrozwiązaniemnajbardziejekonomicznymipraktycznym.Przeciętnydrewnianysłupek
posiadatrwałośćkilkuletnią,kiedyodpowiednioprzygotowanysłupekmetalowyczy
betonowymożepełnićswojąfunkcjęnawetkilkadziesiątlat. 
Rodzajstosowanejsiatkimaistotneznaczenie.Powinnaonabyćprzedewszystkim
dośćsztywna,alerównocześniesprężystaiumożliwiającasilnenaprężenie.Ograniczato
ryzykourazówwynikającychzzaczepianiasięzwierzątoluźnozwisającąsiatkęwtrakcie
ichporuszaniasięwzdłużogrodzenia.Słupkiogrodzeniowepowinnybyćumieszczonew
miaręmożliwościpostroniezewnętrznej,abyniedochodziłodourazówzwierzątszybko
przemieszczającychsięprzysiatce.Wprzypadkuogrodzeńwewnętrznychsłupkipowinny
byćumieszczonepostronie,zktórejrzadziejporuszająsięzwierzęta–naprzykładna
zewnątrzkorytarzyprzepędowych.Zwierzęta,szczególniespłoszone,starająsiębowiem
biecwzdłużogrodzenia,szukającwyjścia,częstoocierającsięoniezdużąsiłąnadługich
odcinkach.Słupkiumieszczonewewnątrzstanowiąwtakichsytuacjachpoważne
zagrożenie.Ponadtoumieszczeniesłupkówpozewnętrznejstronieogrodzeniastanowi
dodatkowyelementwzmacniającysztywnośćkonstrukcji,gdyżniewystępujezagrożenie
wyrywaniaskoblimocującychsiatkędosłupków. 
Dodatkowewzmocnieniasłupków,najczęściejwformiewypór,stosujesięw
narożnikachkwateroraznawszelkichzałamaniach(zmianach)kierunkuogrodzenia.
Wyporymogąmiećróżnąkonstrukcję–najczęściejwformiezastrzałulubwypory
horyzontalnej.Jejumiejscowieniepowinnouwzględniaćrozkładsiłdziałającychna
wypieranysłupekprzezposzczególnefragmentyogrodzenia.Najłatwiejszymdowykonaniai
najbardziejtrwałymrodzajemzastrzałujestmetalowysłupekwykonanyzprofiluo
odpowiedniejwytrzymałości(np.ruraośrednicy50mmlubprzekrojukwadratowym50x50
mm)podpierającywypieranysłupekdrewnianyw2/3jegowysokościpodkątem45o,
zabetonowanytrwalewpodłożu.Stosowanesąrównieżmetalowesłupkizprzyspawanym
pododpowiednimkątemzastrzałemzabetonowanewpodłożu.Wyporyhoryzontalne
wykonujesięzesłupkówdrewnianychzużyciemdodatkowegosłupkaumieszczonegow



odległościokoło2,5m.Obasłupkipołączonesąpoziomąwyporązdodatkowymnaciągiem
stabilizującymwykonanymztwardegodrutu. 
Należypodkreślić,żeniewskazanedogrodzeniafermsąsiatkitzw.leśne.Wykonane
sąonezcienkiegoizbytmiękkiegodrutu,couniemożliwiaichsolidnenaprężenie.
Charakteryzująsięniskąceną(około4razyniższąodsiatekprofesjonalnych),alepo
krótkimczasieeksploatacjiokazujesię,żezuwaginaliczne,niemożliwedousunięciawady
musząbyćwzmacnianebądźnawetwymienianenabardziejprzydatne. 
Siatkileśne,zzałożenia,mająbowiemzabezpieczaćuprawyleśneprzedpenetracją
stosunkowonielicznychzwierzątpróbującychsiędostaćzzewnątrz.Oznaczato,żepresja
zwierzątnatakąsiatkęniejestzbytintensywna–najczęściejzwierzętazainteresowane
żerowaniemnauprawieleśnejobchodząjądookołainieznajdującwejściaidądalejna
poszukiwanieinnegożeru.Zupełnieinaczejwyglądasytuacja,wktórejdośćlicznagrupa
zwierzątjestzamkniętawewnątrzfermynarelatywniemałejpowierzchni,próbującsięzniej
wydostać.Niemającinnejmożliwości,adysponującnieograniczonymczasem,zwierzęta
aktywnienapierająnasiatkęnacałejjejdługościwyszukującwszelkichsłabychpunktów.W
efekciemożedochodzićdoucieczekcałychstadzwierzątprzezniewielkiotwórw
ogrodzeniupowstałynp.wskutekpęknięciajednegozdrutówbądźrozciągnięciaoczek
siatki. 
Najbardziejprzydatnesąspecjalistycznesiatkizaprojektowanedoogrodzeńferm
jeleniowatych.Wykonanesąonezocynkowanegodrutuogrubości2,5–3mm,częstoze
specjalnymsystememwiązaniadrutówdodatkowousztywniającymjejstrukturę.Niektóre
siatkicharakteryzująsięponadtokarbowaniemdrutówpoziomych,cozwiększaich
elastycznośćiumożliwiasilniejszenaciągnięcie.Nanaszymrynkudostępnesąwyroby
wielufirm(np.Cyclone,Betafence,Nodimor)specjalizującychsięwprodukcjitakichsiatek.
Ichoznaczenianp.18/190/30wskazująnaliczbędrutówpoziomych(18),wysokośćsiatki
(190cm)orazszerokośćoczek(30cm),tj.odległośćpomiędzydrutamipionowymi.W
odróżnieniuodzwykłychsiatekogrodzeniowychoczkasiatekfermowychsąwięcdośćduże,
alerozmieszczonenieregularnie.Oczka(odległośćpomiędzydrutamipoziomymi)są
mniejszewdolnejczęścisiatki,awiększewjejgórnejczęści.Uniemożliwiato
przechodzeniemłodychzwierzątprzezstosunkowodużeoczka.Utrudniatotakże
penetracjęfermyprzezmniejszedrapieżniki.Typowesiatkistosowanewhodowlijeleni
mogąmiećokoło18–19drutówpoziomych,asiatkiprzeznaczonedlafermdanielimająich
17–18.Oczywiściewiążesiętozrozmiaramiciałaposzczególnychgatunków. 
Jakjużwspomnianopoważnymproblememmogąbyćatakipsówlubwilkóworaz
szkodywyrządzaneprzezdziki.Najczęściejstosowanezabezpieczeniapolegająna
uniemożliwianiuwykonywaniapodkopówpodsiatkąorazstosowaniudodatkowych
zewnętrznychogrodzeńelektrycznych.Zapobieganiepodkopomrealizowanejestnadwa
sposoby:poprzezwkopywaniedolnejczęścisiatkinagłębokość,conajmniej25-40cm
albopoprzezmontażdodatkowejsiatkiumieszczonejczęściowopionowonasiatce
ogrodzeniaaczęściowowyłożonejpoziomonapowierzchnigruntuodstronyzewnętrznej. 
Wkopywanieogrodzeniawymagazakupusiatkiopodwyższonejwysokościiniezawszejest
możliwezuwaginacharaktergruntu(kamienie,licznegrubekorzeniedrzew).Pozatym,
przyzwyczajonedokopanianorlisyczęstopodkopująsiębezwiększegotrudunataką
głębokość,awykonaneprzeznietunelesąnastępnieskutecznieposzerzaneprzezpsyi
wilki.Wygodniejszymsposobemjestwięcmontowaniedodatkowych,miękkichsiatek(np.
leśnych)owysokościokoło150cmioczkachogęstościokoło15cm.Około50cmz
wysokościsiatkimontowanejestpionowonaistniejącymogrodzeniucopozwalana
dodatkowezagęszczeniedolnychoczek.Pozostałe100cmukładanejestpoziomona


gruncieistabilizowane„szpilkami”zdrutuogrubości6mmorazewentualnieprzysypanie
krawędzisiatkicienkąwarstwąziemiiobciążeniekamieniami.Siatkapowinnabowiem
przylegaćściśledoziemi.Wmiejscachszczególnieczęstopenetrowanychprzezlisybądź
dzikimożnadodatkowoużyćułożonegonaziemidrutukolczastego,jakoelementu
utrudniającegokopanie.Popewnymczasiedochodzidoprzerośnięciależącejnaziemi
siatkiprzezroślinność,cododatkowojąstabilizuje.Wtakimstanierzeczydrapieżniki
próbującepodkopaćsiępodogrodzeniemmusiałybyrozpoczynaćkopaniewodległości,co
najmniej1modogrodzenia.Próbykopaniaprzysamympłociekończąsięniepowodzeniem
gdyżwymagałobytorozerwaniależącejnaziemisiatki,aprzymocowanydoniejdrut
kolczastydodatkowozniechęcaintruzów.Wwiększościprzypadkówdrapieżnikiniesą
zdolnesforsowaćtakiegozabezpieczenia,pomimo,żeprzykładowowilkisąjednakwstanie
beztruduprzeskoczyćogrodzenieowysokościnawetponad2m(BogdaszewskiM.–inf.
ustna2010). 
Ogrodzeniaelektrycznemontowanepostroniezewnętrznejmogąbyćelementem
pomocniczym,wniektórychsytuacjachstosunkowoskutecznym.Należyjednakpamiętać,
żewymagająonestałegonadzoruikonserwacjipolegającejnasystematycznymusuwaniu
roślinności,któradotykającdoprzewodupowodujezwarcieiznaczneosłabieniebądź
całkowityzanikimpulsuelektrycznego.Zjawiskotojestszczególniewidoczneprzydużej
wilgotnościspowodowanejopadami.Pozatym,wprzypadkuwiększychopadówśniegu
ogrodzenieelektrycznecałkowicieprzestajedziałać.Dodatkowo,wrejonacholicznym
pogłowiudzików,szczególnienapograniczuzlasem,dochodzidosytuacjiniszczeniatakich
ogrodzeńwtrakciebuchtowaniazwierzątwzdłużpłotu.Wewnętrzneogrodzeniaelektryczne
mogąbyćstosowanejakododatkowezabezpieczenieprzednadmiernąpresjąna
ogrodzeniezestronyzwierzątutrzymywanychnafermie.Presjatamożebyćszczególnie
silnapóźnąjesienią,gdypastwiskanafermieniezapewniająjużdostatecznieatrakcyjnego
żeru,awpobliżuogrodzeniawidocznesąinteresujące,zpunktuwidzeniazwierząt,uprawy
bądźzarośla.Ponadtowokresiegodowymczęstodochodzidowalkbykówprzebywających
nasąsiednichkwaterach.Prowadzićtomożedozaplątywaniasięzwierzątwsiatkę,
szczególniegdyniezostanieimwcześniejobcięteporoże.Ponadto,silnapresjana
ogrodzenieskutkowaćmożeuszkodzeniamisiatek,awkonsekwencjiprowadzićdo
ucieczekzwierzątnasąsiedniekwatery,comożewtakichsytuacjachstanowićpoważny
problemorganizacyjny. 
Profesjonalnesystemyogrodzeńwyposażonesąwfunkcjęalarmumonitorującego
nabieżącopoziomnapięciaprądu.Nagłyspadeknapięciazwiązanyzprzerwaniemlub
przecięciemprzewoduuruchamiasygnałalarmowy(świetlnylubdźwiękowy).

Zwierzętastaleobcującezogrodzeniemelektrycznymucząsięunikaniakontaktuzpłotem,
comożebyćprzydatnewrazienagłychuszkodzeńogrodzenia,np.przezprzewrócone
drzewo.Wprzypadkuszybkiejreakcjiwraziewystąpieniatakiejawariiistniejedużaszansa
nazapobieżenieucieczcezwierzątpozafermę. 
Wtypowychwarunkachwewnętrzneogrodzeniaelektrycznemontujesięnawysokości60
cmponadpoziomemgruntu,wodległościokoło25cmodsiatki.Drutużytydobudowy
takiegoogrodzeniamusibyćodpowiedniogruby(około2,5mmśrednicy),bardzosztywnyi
właściwieumocowanydoogrodzenia.Dotegocelusłużąspecjalneuchwytyzaopatrzonew
izolatorymontowanenasiatcebądźwbijanewsłupek. 
Pozaograniczeniami,októrychwspomnianojużwyżejnależytakżepamiętać,iż
niewłaściwiewykonaneogrodzenieelektrycznewewnątrzfermynietylkoniespełniswojej
funkcji,alemożestanowićbardzodużezagrożeniedlabezpieczeństwazwierząt.Luźne
drutysąpułapką,wktórąmogązaplątywaćsięzwierzęta,comożeprowadzićdouduszeń


czygroźnychkontuzji.Zupełnienieprzydatnesąnatomiastcienkiedrutylubtaśmy
stosowanezazwyczajdobudowyogrodzeńdlabydłaczykoni.Ogrodzeniezamontowanena
kwaterze,naktórejprzebywajązwierzętamusibyćstalenadzorowaneiutrzymywanew
pełnejsprawności.Tylkowtakiejsytuacjizwierzętabędąprzyzwyczajonedojego
bezwzględnegorespektowania.Wprzypadkudłuższegozanikuzasilaniaspowodowanego
awarią,zaniedbaniemobsługilubzwarciamipowodowanymiprzezroślinnośćzwierzęta
mogąprzypadkowozaplątaćsiępowodującrozerwanieinstalacji,awkonsekwencji
rozwlekaniejejpopowierzchnicałejkwatery. 

-Ogrodzeniawewnątrzfermy–podstawowąfunkcjąogrodzeńwewnętrznychjestpodział
fermynamniejszekwatery,połączenieichewentualnymi(wzależnościodpotrzeb)
korytarzamiprzepędowymii/lubkomunikacyjnymiorazzapewnieniemożliwościsprawnej
manipulacjizwierzętami.Liczbaiwielkośćposzczególnychkwateruzależnionajestprzede
wszystkimodichfunkcji,liczebnościposzczególnychgrup(stad)zwierząt,wydajności
pastwisk.Budowaogrodzeńwewnętrznychjestwzasadzieidentycznajakzewnętrznych,z
tątylkoróżnicą,żezbytecznejestpodwyższanieogrodzeniadodatkowymipoziomymi
drutami.Ewentualneprzypadkiprzeskakiwaniaposzczególnychosobnikównasąsiednie
kwaterynieskutkująbowiemucieczkązwierzątpozaterenfermy. 

-Ogrodzenia(zabezpieczenia)dodatkowe–
 mogąmiećcharakterstałylubtymczasowy.
Dostałychzaliczyćmożnaniewielkieogrodzenia,którychzadaniemjestzabezpieczenie
pojedynczychdrzewlubniewielkichzadrzewieńprzedspałowaniem(zgryzaniem)przez
pasącesięzwierzęta.Ogrodzeniatakiemogąbyćwykonywanezdesekumocowanychdo
słupkówustawionychwokółzabezpieczanegodrzewa.Innymsposobemzabezpieczania
pojedynczychdrzewprzedogryzaniemkoryjestowijanieichsiatką. 
Doogrodzeńtymczasowychmożnazaliczyćzabezpieczeniaskładowiskpasznp.
sianokiszonkiwceluuniemożliwieniauszkadzaniafolii,którąowiniętesąbele.Innym
rodzajemsąogrodzeniauprawroślinpastewnychuprawianychprzemiennienapastwiskach
(np.wsiewkimieszanektrawwzboża)wceluochronydelikatnychroślinprzedzbyt
wczesnymwypasaniem. 

Kwatery 
Wpraktycehodowlanejkwateraminazywasiępastwiska-wybiegi,naktórych
zwierzętaprzebywająprzezcałądobę.Kwateryprzeznaczonedlazwierzątnależypodzielić
naletniesłużącedowypasuorazzimowesłużącedoprzetrzymywaniazwierzątpoza
sezonempastwiskowym.Ponadto,wzależnościodwarunkówtechnicznych,jakimi
dysponujedanaferma,mogąbyćprzewidzianeodrębnekwaterysłużącestalelubokresowo
domagazynowaniapaszy,np.stertsiana,sianokiszonkiczyokopowych.Spotykasiętakże
specjalnekwaterywypasowe,naktórychuprawianesąroślinypastewnezprzeznaczeniem
napaszę–najczęściejwieloletnie.Częstouprawianyjesttopinambur,któregoliściesą
chętniezjadanejesienią(aleprzednastaniemprzymrozków)kiedytoruńpastwiskowastaje
sięjużmałoatrakcyjnadlazwierząt. 

-Kwateryletnie-powinnybyćdopasowanewielkościądoliczebnościstadwtakisposób,
abymożliwabyłaracjonalnagospodarkapastwiskowa,tj.wypaskwaterowyorazkoszenie
kwateraktualnienieużywanychwtakichterminach,któreumożliwiąodpowiedniwzrostruni
wczasie,gdybędzietopotrzebnedanejgrupiezwierząt.Należyprzytymuwzględniać
specyficznezachowaniajeleniowatychwokresiewycieleń.Wciągudwóchpierwszych


tygodnipoporodziełanieukrywająswojecielętawkępachwysokichtraw,pokrzywlubinnej
roślinności.Powierzchniakwatery,naktórejodbywaćbędąsięwycieleniamusibyćwięc
obliczonazpewnymzapasem,gdyżzbytwczesneprzepędzeniestadałańnanowąkwaterę
możespowodowaćpozostawienienajmłodszychcieląt(tj.tych,którejeszczeniezdążyły
dołączyćdostada)bezmatek,awkonsekwencjiichśmierć.Tymbardziejniemożliwejest
koszenie(nawetczęściowe)kwatery,naktórejprzebywająłanie,gdyżłatwomożedochodzić
doprzypadkównajechaniakosiarkąnaukrytewroślinnościcielęta.Większaliczbakwatero
mniejszejpowierzchnijednostkowejpozwalanaelastyczniejszezarządzaniepastwiskamii
ichintensywniejszewykorzystanie,choćoczywiściewiążesiętozwiększymkosztem
budowyogrodzeń.Kwaterypowinnyposiadaćniezbędnąliczbęodpowiednio
umieszczonychbramumożliwiającychsprawneprzemieszczaniezwierzątzgodniez
aktualniewystępującymipotrzebami. 

-Kwateryzimowepowinnyspełniaćtrzypodstawowewymogi–powinnybyć: 
-osłonięteodnadmiernychwiatrów, 
-umieszczonewpobliżuodłowni, 
-połączonezesobąbądźsystemembrambądźteżkorytarzamiprzepędowymi. 
Dwaostatniewymogiwynikajązpraktycznejpotrzebysprawnegomanipulowania
poszczególnymigrupamizwierzątwokresiezimowym.Manipulacjetakiezwiązanesą
zarównozpracamihodowlanymiprowadzonyminafermie(selekcja,oddzielaniecielątod
matek,kolczykowanie,obcinanieporoży,jesienneiwiosenneodrobaczaniecałegostada),
jakizrealizacjąsprzedażyzwierzątżywychbądźtusz,któraprowadzonajestnajczęściej
właśniewtymokresie.Wygodnymrozwiązaniemjestumieszczeniewpobliżumagazynu
pasz,wtymtakżesilosunazboże.Znacznieułatwiatoorganizacjękarmieniazimowego,
szczególniewrejonachosłotnychjesieniachisurowychzimachpowodującychutrudnienia
wkomunikacji.Zuwaginaznacznąkoncentracjęzwierzątprzetrzymywanychzimąna
stosunkowomałychkwaterachpowinnounikaćsięmiejscogruncienieprzepuszczalnymlub
podmokłym,gdziełatwomożetworzyćsięgrząskiepodłożesprzyjającepowstawaniu
choróbracic,awkonsekwencji-kulawizny.Koncentracjazagródzimowychwjednym
miejscuułatwiaoświetlenieterenuiobniżakosztjegobudowy.Jesttoszczególnieważny
elementwyposażeniafermywsytuacjach,kiedyjestonanarażonanaatakipsówczy
wilków. 

Odrębnymrodzajemkwatersąkwaterymanipulacyjnełączącekilkasąsiadujących
zesobąkwaterwypasowych.Mająonenajczęściejkształtwielokątaonarożnikachokatach
ostrych.Wnarożnikachtychznajdująsiębramydoposzczególnychkwater.Liczba
narożnikówzależyodliczbyłączonychzesobąkwater.Kwaterymanipulacyjnełącząwięcw
sobiecechymałychkwaterletnichikorytarzyprzepędowych(lejów).Zwężającysiękierunku
bramykształtkwateryułatwiazwierzętomzlokalizowaniewyjścia.Kwaterytakiesą
szczególnieprzydatnewsytuacjach,gdyplanowanejestoddzielenieczęścistada
przebywającegonadanejkwaterze,bądźrozdzieleniegonamniejszestada. 

Korytarzeprzepędowe 
Wprzypadkuprzepędzania,słowotewjęzykupolskimnieoddajewpełnitego
działaniawprzypadkupracyzjeleniowatymi.Przepędzaniejeleniowatychniewiążesięz
prawdziwympędzeniem,jesttoznacznieczęściejsubtelnezachęceniezwierzątbyzracji
swoichnaturalnychzachowańunikającczłowiekaprzesunęłysięwpożądanymkierunku.



Najczęściejoznaczatowejścieprzezobsługęnaprzeciwległykonieckwateryipowolne
skracaniedystansudozwierzątzmuszającjedowycofaniasięwotwartąbramę. 
Korytarzeprzepędowemusząbyćtakumieszczoneiskonstruowane,abyprzede
wszystkimzapewniaćbezpieczeństwoporuszającychsięnimizwierząt.Wzależnościod
swoichfunkcjimogąbyćróżnejszerokościikonstrukcji.Rozróżnićmożnadwazasadnicze
typykorytarzy–tzw.lejeprzepędoweorazkorytarzezasadnicze. 

-Lejeprzepędowetoszerokie,zwężającesięstopniowokorytarzeumożliwiającesprawnei
bezpieczneskierowaniestadazdużejkwaterynamniejsząbądźbezpośredniodowąskiego
korytarzazasadniczego.Leje,przynajmniejwswojejpoczątkowej,szerokiejczęścimogą
byćzbudowanepodobniejakzwykłeogrodzeniawewnętrzne.Korzystnymrozwiązaniem
jestumieszczeniewzdłużichprzebiegu(odstronywewnętrznej)conajmniejdwóchrzędów
poziomychdesek.Wmiaręzmniejszaniasięszerokościlejapowinnazwiększaćsięliczba
poziomychrzędówdesekzuwaginazwiększającesięryzykokontaktuzwierzątz
ogrodzeniem.Pozwalatoszybkoporuszającymsięzwierzętomłatwiejrozpoznawać
kierunekprzebieguogrodzenia,awkonsekwencjiograniczaliczbęewentualnychurazów. 

-Korytarzezasadniczedoprowadzającedoposzczególnychkwaterorazodłownipowinny
miećszerokośćokoło5-6mibyćzaopatrzonew4–5rzędówpoziomychdesek
ograniczającychpodejmowaniepróbforsowaniasiatek.Najniższadeskapowinnabyć
umieszczonanawysokościokoło40cmnadziemiązewzględunakonieczność
odpowiedniegoukierunkowaniaruchucieląt.Jesttoszczególnieważneprzyjesiennym
spędzaniustadazkwaterletnich,bowiemjesttomoment,wktórymcielętaporazpierwszy
wżyciuzmuszonesąporuszaćsięwciasnej,ograniczonejprzestrzeni.Najłatwiejwięc
wpadająwpanikę. 
Wygodnymrozwiązaniem,szczególnieprzykorytarzachodużejdługości,jest
zmianakierunkuichprzebiegu(podkątemostrym)orazstosowaniejednejlubwrazie
potrzebynawetkilkubrampośrednichzamykanychkolejnopoprzebyciuprzezzwierzęta
określonychodcinkówkorytarza.Zmianakierunkuprzebiegukierunkukorytarzautrudnia
zwierzętomobserwacjęzachowaniasięosobników,któredotarłyjużdokońcakorytarzai
próbujązawracać.Obecnośćbrampośrednichuniemożliwianatomiastcofaniesięzwierząt,
cowefekcieusprawniaprocesprzepędzania.Bramytakiepowinnybyćzaopatrzonew
stosunkowogęsteodeskowanieanajlepiej,gdysąszczelniewypełnionepłytą(sklejką).
Bramywypełnionetylkosiatkąsąniebezpiecznedlazwierząt,któreporuszającsięzdużą
prędkościązbytpóźnorozpoznająprzeszkodęimogąuderzaćwniązdużąsiłą. 

Bramy 
Bramyłączącekwaterypowinnybyćzbudowanezestosunkowolekkichmateriałów–
najczęściejspotykanymrozwiązaniemjestramazprofilistalowychoprzekroju40x40mm
wypełnionasiatką.Zawieszeniebramnazawiasachjestwygodnewprzypadkuczęściej
używanych,mateżjednakswojewady.Przedewszystkimkoniecznejestpozostawienie
stosunkowodużejszczelinypodbramązuwaginaewentualneutrudnieniazwiązanezjej
otwieraniemprzyzaleganiugrubejpokrywyśnieżnej,lubtworzeniusiękoleinbłotnych.
Przezszczelinętakąmogąjednakuciekaćmniejszezwierzętanp.małecielęta.Szczelina
podbramąstanowitakżedogodnądrogę,którąmogądostawaćsięnaterenfermynp.małe
psy.Wygodnymrozwiązaniemeliminującymteniedogodnościjestumieszczeniewbramach
betonowychprogówograniczającychprześwitpodbramądoniezbędnegominimumoraz
zapobiegającychtworzeniusiękolein. 


Bramyrzadziejużywanebezpieczniejjestustawiaćbezpośrednionagrunciei
mocowaćdosłupkówprzypomocyłańcuszków.Utrudniatoniecootwieranie,ale
pozbawionejestwadwyżejopisanych.Typowaszerokośćbramywynosi4mijest
dostosowanadoszerokościwiększościmaszynrolniczychspotykanychobecniew
gospodarstwie.Węższebramymogąstwarzaćpoważneutrudnieniawkomunikacji
wewnątrzfermyorazstwarzajązwierzętomwiększeproblemywichpokonywaniu. 
Szczegółowonależyprzemyślećrozmieszczenieposzczególnychbram,zarówno
podwzględemwymogówkomunikacyjnych(np.zachowanieodpowiedniegopromienia
skrętudostosowanegodoużywanychnafermiepojazdów,uwzględnieniespadkówterenu)
jakiuwzględniającprzyzwyczajeniazwierząt.Jakogeneralnązasadęnależyprzyjąć,iż
bramyprzezktóremająbyćprzepędzanezwierzętamusząbyćzlokalizowanew
narożnikachkwater.Wynikatozfaktu,iżzwierzętazregułyporuszająsięwzdłużogrodzeń
szukającwyjścia.Przepędzaniestadapowinnoodbywaćsięwtakimkierunku,abyzwierzęta
poruszałysięnawprostbramy-mogąjąwtedyodpowiedniowcześniezauważyć.Jeżeli
bramabędzieumieszczonastyczniedokierunkuruchustadatonawet,gdybędzieszeroko
otwartanajczęściejpozostanieprzeznieniezauważona.Podobnasytuacjabędzie
występować,gdybramabędzieumieszczonatużzazałamaniemliniiogrodzenia,alepod
kątemrozwartymdojegokierunku. 
Wygodnymrozwiązaniemusprawniającymrotacyjnekorzystaniezposzczególnych
kwaterjesturządzenietzw.węzłówzłożonychz3anawet4bram.Pozwalatonałatwe
łączeniezesobąkwaterwróżnychkombinacjach.Ponadtoprzyłączeniuzesobąkwater
sąsiadującychzesobąpoprzekątnejtakiegowęzłaefektywnaszerokośćtworzonegoprzez
bramykorytarzajestwiększaniższerokośćkażdejzbramzosobna.Znacznieułatwiato
zwierzętomznalezienieprzejściadokolejnejkwatery. 

Odłownia 
Odłowniajestniezbędnymelementemkażdejfermyjeleniowatych.Bezodłowni
wykonywaniepodstawowychczynnościzootechnicznychjestzpewnościąniezwykle
utrudnione,awwieluwypadkachpraktycznieniemożliwe.Głównymelementem
wyposażeniaodłownijestposkrom.Służyondochwilowegounieruchamianiazwierząt,a
otoczonyjestszeregiempomieszczeńbądźkojcówmanipulacyjnych. 
Pracawposkromiepozwalanabezpieczne,zarównodlazwierzątjakiobsługi,
wykonanietakryzykownychiwymagającychprecyzjizabiegówjakprzycinanietwardego
poroża,czynp.pobieraniekrwidobadańweterynaryjnych.Nieocenionyjesttakżewrazie
koniecznościpodejmowaniainterwencjiwwypadkachnagłychzachorowań,czynp.
przypadkachtrudnychporodów.Niewszystkiebowiemprzypadkikwalifikująsiędo
stosowaniasedacji-zabiegukosztownego,czasochłonnegoiniebezpiecznegodlaobsługii
zwierzęcia.Ponadtodojejprzeprowadzeniakoniecznejestposiadanieodpowiedniego
wyposażenia(specjalnabrońusypiającalubdmuchawka)orazudziałosóbdysponujących
odpowiednimprzygotowaniemfachowymiuprawnieniamidowykonywaniatakichzabiegów. 
Przeprowadzenieubojuzwierzątprzeznaczonychnarzeźwsposóbzapewniający
uzyskanieoptymalnejjakoścituszybezposkromurównieżniejestmożliwe.Stosowanaw
niektórychfermachpraktykapolegającanaodstrzalezużyciembronimyśliwskiejjestnie
tylkowątpliwawświetleobowiązującychprzepisów,aletakżeprowadzinieuchronniedo
znacznegouszkodzeniatuszy,awkonsekwencjidowyraźnegoobniżeniajejjakości
handlowej. 
Konstrukcjaposkromuuzależnionajestprzedewszystkimodgatunkuzwierząt
utrzymywanychnafermie.Wiążesiętooczywiściezwymiaramiciałaorazmasązwierząt.


Poskromdlajeleniszlachetnychorazdorosłychjelenisikamożebyćuruchamiany
hydraulicznie,bądźmechanicznie.Poskromymechanicznewymagajądoobsługiużycia
znacznejsiły,mimozastosowaniarozmaitychcięgiełczydźwigni.Ponadtowprowadzaniedo
takiego,zzasadydośćwąskiego,poskromubykówzdużymporożemmożebyćkłopotliwe,
anawetniebezpieczne.Ztychpowodówjesttorozwiązanieprzestarzałeirzadkojuż
spotykanenawspółczesnychfermach.Znaczniewygodniejszywużyciujestposkrom
hydraulicznyskładającysięzdwóchażurowychodpowiedniowyprofilowanychścian(ram)
pokrytychmateracamizgrubejgąbkizabezpieczonejmocnąwodoodpornątkaniną.Jedna
ześcianzamontowanajestnastałe,adrugajestprzesuwna.Spotykanesątakże
rozwiązaniazdwomaruchomymiścianami.Wstanierozsuniętymszerokośćwejściado
poskromuwynosiokoło1,5m,coumożliwiasprawnewprowadzeniezwierzęciadośrodkai
zamknięciedrzwi.Następującepotemprzesunięcieruchomejścianyzapewniadelikatne,ale
pewneściśnięcie(unieruchomienie)znajdującegosięwposkromieosobnika.Przesuwanie
ścianyruchomejodbywasięzapomocąsiłownikahydraulicznego.Niezależnieodruchuw
poziomieobieścianymożnaprzypomocydwóchinnychsiłownikówprzesuwaćw
płaszczyźniepionowej,dostosowującwtensposóbkażdorazoweustawieniemateracydo
wysokościdanegozwierzęcia. 
Podłogaposkromumożebyćstałabądźwykonanawformiepomostu,podktórym
zamontowanesączujnikiwagielektronicznej.Umożliwiatojednoczesnewykonywanie
zaplanowanychpraczootechnicznychlubweterynaryjnychizbieraniedanychorozwoju
poszczególnychosobników.Poskromtakijestbardzowygodnymrozwiązaniem,alejestto
urządzeniestosunkowodrogie,awefekcietego-trudnodostępnedlamałychferm. 
Dladanieliorazdorosłychłanimłodychjelenisika,jakrównieżcielątjeleni
szlachetnychzupełniewystarczającymrozwiązaniemjestprostyposkrommechaniczny
(naskokowy).Jegokonstrukcjazbliżonajestdoskrzynki,którejobiedłuższeścianyzwężają
siękudołowi.Skrzyniataustawionajestnadpodłużnymkanałemogłębokościokoło50cm.
Zwierzęwprowadzanedozaciemnionejodłowni,widzącnajejkońcuoświetlonyotwór,
próbujeprzezniegowyskoczyćnazewnątrz.Wskakujewtensposóbdoposkromuizawisa,
jednocześniesięwnimzaklinowując,gdyżgłębokośćkanałupodposkromemuniemożliwia
oparciekończynopodłoże.Pozakończeniuzabiegówzwierzęjestuwalnianezposkromu
poprzezotwarciejednejześcian.Opadaonowówczasnapodłożeimożedalejjuż
samodzielnieopuścićpomieszczenie.Konstrukcjatakiegoposkromujestnatyleprosta,że
jestmożliwadowykonaniawpraktyczniekażdymgospodarstwiewyposażonymw
najprostszenarzędziawarsztatowe.Jegowykonaniejestprzytymznacznietańsze,a
zastosowanienieporównaniebardziejuniwersalneniżzakupspecjalistycznejbronido
usypianiazwierząt. 
Jakjużwcześniejwspomnianoodłowniaskładasięzszeregu,rożnejwielkości
kojcówmanipulacyjnych,doktórychdoprowadzonesąkorytarzeprzepędowe.Zasadnicze
pomieszczenie(kojeczbiorczy)powinnobyćnatyleduże,abybeztrudu,anawetzesporym
zapasemwolnegomiejscamieściłasięwnimcała,wpędzanadoodłownigrupazwierząt.
Powierzchniategokojcazależnajestwięcodprzewidywanejliczebnościstada
utrzymywanegonafermie.Zbytmałapowierzchniaodłownistwarzaćbędziezagrożenie
szczególniedlacieląt,któremogąbyćnarażonenaagresję,czywręczzadeptywanielub
zaduszenie,przezdorosłeosobniki.Bardzoprzydatnymrozwiązaniemjestwyposażenie
głównegokojcawodłowniwsystempośrednichdrzwiumożliwiającychszybkierozdzielenie
umieszczonegowniejstadana2–3mniejszegrupy.Pozwalatowznacznymstopniu
zredukowaćstresiograniczyćagresjęwgrupie.Zwierzętaoddzieloneszczelnąprzegrodą



odpracującejwsąsiednimkojcuobsługiniewykazująobjawówpanikiiznaczniespokojniej
czekająnaswojąkolej. 
Konstrukcjaodłownimusibyćbardzosolidnazuwaginatrwającenierazkilkagodzin
stłoczeniedużychliczebniegrupzwierzątnaniewielkiejprzestrzeni.Ścianyodłownimuszą
byćwykonanezdesekbądźpłytszczelniezesobąpołączonych.Należybezwzględnie
unikaćpozostawianiawszelkichwiększychszczelin(naprzykładprzydrzwiach).Prowokują
onezamkniętewodłownizwierzętadopodejmowaniapróbwydostaniasięnazewnątrz,
mogątakżebyćprzyczynąurazów–główniezłamańkończyn.Wysokośćścianpowinna
wynosićminimum3m.Znacznieograniczatoliczbępróbwyskoczeniazodłowni,atym
samymograniczaznacznieryzykourazów. 
Zzasadniczegokojcaodłownizwierzętaprzechodządokolejnychmniejszych
kojców.Pozwalatonaformowaniecorazmniejszychgrup,łatwiejszychdomanipulacji.W
odłowniachprzeznaczonychdladanielistosujesięnajczęściejkojceumieszczonewewnątrz
budynku.Powodemtegojestograniczeniedostępuświatładziennego.Danieleumieszczone
wzaciemnionychpomieszczeniachtracąorientację,szybciejsięuspokajają,przezcołatwiej
możnanimimanipulować.Jesttoszczególnieważnewtrakcietakniebezpiecznychpracjak
obcinanieporoży.Wodłowniach,zarównodladanielijakidlajeleniwygodnym
rozwiązaniemjesttzw.„młyn”,czyliokrągłykojeczdwomaobrotowymidrzwiami.Jednoze
skrzydełmakonstrukcjęłamaną,adrugiesztywną.Rozwiązanietakiepozwalanasprawnei
wmiarębezpieczneoddzielaniepojedynczychosobnikówzgrupyumieszczonejw„młynie”i
kierowanieichkolejnobezpośredniodoposkromu. 
Dokładnegoiprzemyślanegozaprojektowaniawymagarównieżorganizacja
przestrzeniodłowniznajdującejsięzaposkromem.Jakjużwcześniejwspomniano,jednąz
operacjiwykonywanychwodłownijestpodziałstadanagrupywedługzałożonychkryteriów.
Wnajprostszymprzypadkumożetobyćpodziałstadaodłowionegopookresiegodowymna
grupybyków,łanicieląt.Należywięcprzewidziećtakieusytuowaniedrzwiikorytarzy,aby
dostępnebyłyoddzielnedrogiwyjściadlaposzczególnychgrup.Umożliwiatobezpośrednie
kierowanieposzczególnychosobnikówdowłaściwychdocelowychzagród(kojców).
Ponadto,odłowniapowinnabyćwyposażonawodpowiedniepomieszczenie-magazyn,w
którymmożnachwilowo,bezpośrednioprzedzaładunkiem,zgromadzićzwierzęta
przeznaczonenasprzedaż.Wyjścieztakiegokojcapowinnobyćpołączonezniezbyt
długim,wąskimkorytarzemprowadzącymdorampyzaładunkowej.Podobniejakw
przypadkukorytarzyprzepędowychpożytecznymusprawnieniemkorytarzaprowadzącego
dorampyjestzastosowaniepośrednichdrzwizamykanychkolejno(zapobiegatocofaniusię
zwierząt). 
Rampazaładunkowapowinnabyćstosunkowowąskaitakzaprojektowana,aby
możliwebyłołatwezaadaptowaniejejdorozmiarówróżnychpojazdówisposobuich
załadunku.Trudnobowiemprzewidziećjakiegotypupojazdamidysponowaćbędą
poszczególniodbiorcy.Możliwemusibyćsprawnezaładowaniezarównokilkuzwierzątna
małąprzyczepkęsamochodowąjakidużejpartiinaspecjalistycznysamochódciężarowy,
mieszczącynp.150danieli.Ważnymelementemjestprzytymodpowiedniezabezpieczenie
przestrzenipomiędzypojazdemarampą,abywtrakciezaładunkuniemogłodochodzićdo
urazów. 

Dodatkowewskazówkidotycząceodłowni: 

● Odłowniapowinnamiećgładkieściany,abynienarażaćzwierzątnauszkodzeniaczy
zaklinowaniekończyn. 


●
●
●
●

Odłowniapowinnamiećodpowiedniąwentylacjęikontrolowaneoświetlenie. 
Odłowniapowinnamiećzapewnionąodpowiedniąwilgoć(należyunikaćpracyw
błocie,alerównieżwpyle). 
Podłogitwarde(betonowe)powinnybyćpokrytepiaskiemlubtrocinami,aby
zminimalizowaćobrażenia,któremogąwystąpić,gdyzwierzesiępoślizgnie. 
Zwierzętapowinnybyćprzyzwyczajanedokorzystaniazodłowni. 


Budynki(pomieszczenia)pomocnicze 
Zuwaginaznacznąróżnorodnośćpracprowadzonychwgospodarstwie,jakimjest
fermajeleniowatychprzydatnejestposiadaniewjejobrębiepodstawowychobiektów
pomocniczych.Znajważniejszychwymienićnależy: 
-pomieszczeniadozimowaniacieląt(szczególniedanieli), 
-izolatkidlachorychzwierząt, 
-ubojniazchłodnią, 
-magazynypaszobjętościowych, 
-silosynazboże, 
-warsztatpodręczny, 
-garaże. 

Pomieszczeniadozimowaniacieląt–wynikikrajowychbadańwskazująnamożliwość
uzyskaniakorzystniejszychwynikówodchowucieląt,gdysąonejesieniąoddzieloneod
stadaiprzetrzymywanezimąwpomieszczeniach(Starz2005,Janiszewskiiin.2013).
Pomimo,żejeleniowatesąprzystosowanedozimowaniapodgołymniebem,tojednak
zapewnienienajmłodszym,awięcnajsłabszymosobnikom,osłonyprzedopadamiizimnymi
wiatramipozwalaograniczyćliczbęupadkóworazpoprawićparametrywzrostowe.Dotyczy
towszczególnościdanieli.Wielkośćpomieszczeniapowinnabyćdostosowanadoliczby
utrzymywanychzwierząt.Prawidłowozaprojektowanepomieszczeniepozwalanauzyskanie
warunkówwłaściwychdlautrzymywaniawnichzwierząt(Witkowskaiin.2013).Konstrukcja
pomieszczeniamożebyćprosta,dostosowanadoprzyjętegowdanejfermiesposobu
karmienia.Jeżelipodstawowąpasząobjętościowąjestsianowartoprzewidzieć
wykorzystaniepoddaszanapodręcznymagazyn,zktóregomożnałatwonapełniaćpaśniki.
Przyżywieniukiszonkąnależyzastosowaćodpowiednierozwiązaniaumożliwiające
mechanizacjęzadawaniapasz.Korytadozadawaniapasztreściwychnajwygodniejjest
umieścićwzdłużścianbudynku.Długośćkorytpowinnauwzględniaćliczbęzwierzątwtaki
sposób,abywszystkiemogłykorzystaćznichjednocześnie.Wprzeciwnymrazienajsłabsze
osobnikiniebędąmiałyszansnazjedzeniepaszytreściwej.Przeciętnadługośćkoryta
przypadającanajednocielęniepowinnabyćmniejszaniż25cm.Korytapowinnybyć
umieszczonenawysokościminimum40cmpowyżejpoziomupodłogi.Wznacznymstopniu
zapobiegatozanieczyszczaniukorytodchodami.Wygodnymrozwiązaniemjestwykonanie
korytoregulowanejwysokości,któremożnapodnosićwmiaręgromadzeniasięcoraz
grubszejwarstwyobornika.Usuwanienagromadzonegowsezoniezimowymobornika
znacznieułatwiatakiezaprojektowaniebudynku,abymożliwybyłwjazdciągnikiem. 
Pomieszczeniedozimowaniacielątpowinnobyćpołączonezwybiegiem,naktóry
wypuszczanesązwierzętawtrakciewykonywaniapracwewnątrzbudynkuprzezobsługę.
Zapobiegatozbędnemupłoszeniuzwierząt.Ponadto,korzystaniezwybieguzapewnia
odpowiedniąilośćruchuniezbędnegodoichprawidłowegorozwoju.Wokresach
sprzyjającejpogodycielętapowinnyprzebywaćnawybieguprzezcałydzień.Wartowięc
umieścićtamdodatkowypaśnikzsianemlubkiszonkąorazkorytozwodą. 



Izolatkidlachorychzwierząt–
 wprzypadkufermyśredniejwielkościwystarczanajczęściej
jedno,stosunkowoniewielkiepomieszczenieusytuowanewpobliżuodłowni.Zuwagina
koniecznośćograniczeniastresu,jakiemujestpoddawaneleczonezwierzę,powinnobyć
onozlokalizowanewmiejscuzapewniającymspokój,arównocześnieułatwiającym
ewentualneprzemieszczanie(nierazkilkakrotne)zwierzęciadoposkromuwceluwykonania
niezbędnychzabiegówweterynaryjnych.Jesttoszczególnieważnewfermach,naktórych
hodowanesąjelenie,którychfizyczneunieruchomieniebezużyciaposkromujest
niemożliwe.Należypamiętać,zestosowaniesedacjiuzwierzęciachoregojestobarczone
dużymryzykiemjegopadnięcia,główniezuwaginaogólneosłabienieorganizmuoraz
istnienieprzeciwwskazańmedycznychwynikającychzmożliwychinterakcjizpodawanymi
lekami.Pomieszczenieużytkowanejakoizolatkapowinnobyćwmiaręmożliwości
pozbawionewystającychelementówdlauniknięciaryzykaurazów.Wygodnymrozwiązaniem
jesttakieusytuowaniapaśnika,abymożnagobyłanapełniaćzzewnątrz,tj.bezpotrzeby
wchodzeniaobsługidopomieszczenia.Pomieszczeniepowinnobyćwyposażonew
oświetleniesztuczneprzydatnewtrakciebieżącejobserwacjizachowaniasięzwierzęcia
orazumożliwiająceprawidłoweprzeprowadzenieoględzinlekarskich. 

Ubojniazchłodnią–
 pomieszczeniewykorzystywanedowstępnejobróbkituszubitych
zwierzątpowinnobyćwyposażonewinstalacjęwodociągowąikanalizacyjną.Podłogai
ścianypowinnybyćpokrytemateriałamizmywalnymi,coumożliwiazachowanie
podstawowychwymogówsanitarnych.Wceluuniknięciazaparzeniaorazzapewnienia
prawidłowegoskrwawieniatuszypowinnabyćonapowieszona.Wygodnymrozwiązaniem
jestumieszczeniepodsufitempomieszczeniastałejszyny,naktórejmożnawieszaćtusze.
Ułatwiatotakżeprzesuwanieichdopomieszczeniachłodni.Powinnaonazapewniać
utrzymanietemperaturyniewyższejniż+4stopnie.Pojemnośćkomorychłodnizależnajest
odwielkościfermyorazsposobuorganizacjisprzedażyzwierzątprzeznaczonychnarzeź.
Jeżelifermakorzystazusługowegoubojuwykonywanegoprzezwyspecjalizowanyzakład
zajmującysięubojemzwierzątwystarczyniewielkachłodniadotymczasowego
przechowywaniatuszpochodzącychzubojuzkonieczności.Jednakobecniejesttosytuacja
dośćrzadka,gdyżwnaszymkrajudziałatylkojednaubojniaprzystosowanadouboju
jeleniowatych. 
RozporządzenieMRiRWz14stycznia2020rokuwsprawierzeźnirolniczych
umożliwiazakładanietakowych,podwarunkiemspełnieniakryteriów.Jakoszczególnie
istotnemożnawymienić(upraszczając)zasadytakie: 
- Poddajeubojowilubrozbiorowimięsazwierząt,którychposiadaczemjestpodmiot
prowadzącytęrzeźnię 
- Niewprowadzazwierzątostatusieepidemiologicznymniższymniżstatus
gospodarstwa 
- Wktórychłącznaliczbapoddanychubojowikopytnychdzikich (innezwierzętamają
inneobostrzenia)nieprzekracza3sztuk—lubpowyrażeniuzgodyprzez
powiatowegolekarzaweterynariiilośćwiększąniewięcejjednakniż 1095sztuk.
rocznie. 
- Spełniawymogiwsprawiehigienyśrodkówspożywczych,wsprawiehigienyi
bioasekuracji. 
- Ubójzwierzątodbywasiębezpośredniopoichdoprowadzeniulub
przetransportowaniudotejrzeźni 
- Posiadachłodnie 


Pełnebrzmienierozporządzeniamożnaznaleźćtutaj:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056 




Wartozauważyć,żeprzepisydotyczącepostępowaniazezwierzynąpozyskanąw
trakciepolowańwżadensposóbniekorespondujązwymogamistawianymiwprzypadku
ubojuzwierzątdzikichutrzymywanychnafermach.Sytuacjatajestotyleniepokojąca,że
przepisytedotycząwefekcietegosamegoproduktu,tj.tuszzwierzątdzikich,tyleże
pozyskanychzróżnychźródeł.Trudnonieoprzećsięwrażeniu,żewymogidotyczące
postępowaniazmierzającegodoocenyzdrowotnościzwierzynyodstrzelonejwtrakcie
polowańmającharakterczynnościpozornej,podczasgdyzwierzynautrzymywanana
fermachpodlegastałemunadzorowiweterynaryjnemu.Odrębnymproblememjestkwestia
używanianafermachbronimyśliwskiej. 
Stantakipowodujenierazsprzeczne,niejednokrotniewręczabsurdalne,
interpretacjeprzepisówprzezlokalnesłużbyweterynaryjne,coznacznieutrudnia
prowadzenienormalnejgospodarki. 


Magazynypaszobjętościowych-wzależnościodprzyjętegowdanejfermiesposobu
organizacjizaopatrzeniawpaszeobjętościowemagazynpaszmożeznajdowaćsięw
obrębiefermylubpozanią.Używaniesianokiszonkiprodukowanejwtypowychbelach
owiniętychfoliąniewymagastosowaniaspecjalnychmagazynów,możnajebowiem
przechowywaćpodgołymniebem.Sianonatomiastpowinnobyćprzechowywanewwiatach
lubstodołach,gdyżznacznieograniczatostratywynikającezjegozamakaniaignicia.Jak
jużwcześniejwspomnianowartopomyślećowykorzystaniunp.poddaszanad
pomieszczeniemdozimowaniacielątnapodręcznymagazynsiana,gdyżznacznieułatwia
toorganizacjękarmieniaiograniczapotrzebęcodziennegodowozusiana.Natomiast,jeżeli
żywieniezwierzątnafermieopieraćsiębędzienakiszonkachprodukowanychwsposób
tradycyjnyniezbędnestajesięposiadaniedostępudosilosuprzejazdowego. 

Silosynazboże–fermaśredniejwielkościzużywarocznienawetkilkadziesiąttonpasz
treściwych,najczęściejwformieziarnazbóż.Zuwaginakoniecznośćograniczeniastrat
wynikającychzeubytkówwtransporcie,obecnościgryzoni,atakżemożliwośćzastosowania
mechanizacjikarmieniazwierzątpożytecznymrozwiązaniemjestzamontowanietypowego
silosuzbożowego.Wsilosietakimmożliwejesttakżedosuszaniezbytwilgotnychzbóż.Na
rynkudostępnychjestwieletypówsilosówsłużącychdoprzechowywaniazbóżo
zróżnicowanejpojemnościorazwyposażeniu.Możliwejestwięcdobraniekonkretnegotypu
dofaktycznychpotrzeb. 

Warsztatpodręcznyigaraże-obiektyteniesąniezbędne,alezcałąpewnościąich
istnienienatereniefermyznacznieułatwiaiusprawniawykonywaniewieluprac.Zuwagina
bardzoróżnorodneinieprzewidywalnepotrzebypojawiającesięwtrakcieużytkowaniawielu
typówmaszyniurządzeńniezbędnychdouprawy,zbiorupaszorazkoniecznościbieżącej
konserwacjiinaprawogrodzeńkorzystaniezwarsztatujestbowiemczynnościąbardzo
częstą. 




Pozostałeelementywyposażeniafermy 
Wyposażeniefermywsprzęt,atymsamymorganizacjaobsługizwierzątnafermie,
zależnajestgłównieodjejwielkości,przyjętegosystemużywieniaorazorganizacjizbytu
zwierząt.Liczbaimocciągników(wrazzniezbędnymosprzętemorazzestawemmaszyn)
będącychwdyspozycjiuzależnionajestprzedewszystkimodsposobuprzygotowywania
paszobjętościowych,sposobuzaopatrzeniawpaszetreściwe(uprawaizbiórwłasnych
zbóżbądźichzakup)orazintensywnościużytkowaniagruntów.Chodzituprzedewszystkim
oliczbęwykonywanychpracpielęgnacyjnychnaużytkachzielonych. 
Dourządzeńniezbędnychwkażdejfermienależyjednakzaliczyćm.in.paszowózdo
rozwożeniapasztreściwychi/lubwózpaszowydoprzygotowywaniapaszywsystemieTMR
(totalmixration).Stosowanietegoostatniegosystemujestuzasadnioneekonomicznie
oczywiściewyłączniewdużych,intensywnieprowadzonychfermachutrzymującychliczne
stadazwierząt. 
Podobnieniezbędnyjestbeczkowózdorozwożeniawodynapastwiska,gdyż
niemożliweinieuzasadnioneekonomiczniejestdoprowadzenieliniiwodociągowychdo
wszystkichkwater,naktórychwypasasięzwierzęta.Poszczególnekwaterypowinnybyć
wyposażonewlekkie,aletrwałekorytasłużącedopojenia.Umożliwiatoelastyczne
dostosowywanieichliczbyorazlokalizacjidoaktualniewystępującychpotrzeb. 
Przydatnajestrównieżspecjalistycznaprzyczepadoprzewozuzwierząt,któramoże
byćużywanazarównodotransportuwewnątrzfermy,jakidotransportuzwierząt
przeznaczonychnasprzedaż(żywychdohodowlilubprzewożonychnaubójw
specjalistycznymzakładzie).Transportwewnętrznykoniecznymożebyćwrozmaitych
sytuacjach,naprzykład: 
-gdyrozłóggruntównaktórychistniejefermauniemożliwiatakiejejrozplanowanie,aby
wszystkiekwaterybyływracjonalny(tj.optymalnypodwzględemdługościipowierzchni
korytarzy)sposóbpołączonezodłowniąkorytarzamiprzepędowymi, 
-gdyutrzymywanesąrównocześniedanieleijelenie,dlaktórychistniejepotrzeba
urządzeniaodrębnychodłowniwyposażonychwróżneposkromy,aichlokalizacjawymusza
przerzutyzwierzątwtrakcietrwaniasezonupastwiskowego, 
-gdykoniecznejestprzemieszczeniezwierzątpomiędzyzagrodamipodyktowane
względamitechnologicznymibądźweterynaryjnymi. 

Podstawowezabiegihodowlane 
Należypamiętać,żedotychczasowedoświadczeniadotyczącepostępowaniaz
jeleniowatymiutrzymywanyminafermiesą,wporównaniudoinnychgatunkówzwierząt
gospodarskich,stosunkowokrótkie.Naderskromnajestteżliteraturaprzedmiotuwzakresie
doświadczeńnadichbehawiorem.Wśródnielicznychkrajowychbadańdotyczącychtej
problematykiznaleźćmożnaprzedewszystkiminformacjezebranewStacjiBadawczej
InstytutuParazytologiiPANwKosewie,adotyczącezachowaniasiędanieli,wtymtakże
ważnezpunktuwidzeniahodowlanegoobserwacjedotyczącezachowaniasięcielątw
trakciezimowaniawzamkniętychpomieszczeniach(Cilulkoiin.2011,Karpińskiiin.2014,
Kulesza2012). 
Warunkipanującenafermieradykalnieróżniąsięodukształtowanychewolucyjnie
modelicharakterystycznychdladzikożyjącychprzedstawicielijeleniowatych.Stądz
koniecznościhodowcamożebyćzmuszonywielokrotniemodyfikowaćswojepostępowanie
zezwierzętami,sposóburządzeniafermyorazorganizacjęprac.Koniecznejestbowiem
maksymalneograniczeniedługotrwałegodziałaniaczynnikówstresowych.Wieleczynności,
oczywistychwhodowliinnychprzeżuwaczy,musibyćwykonanawsposóbznacznie


łagodniejszy.Wymagatonierazznacznegorozłożeniaichwczasie,operowaniamniejszymi
grupamizwierzątczynawetuwzględnianiaaktualnychwarunkówatmosferycznych. 
Liczbazabiegówhodowlanychwykonywanychwciągurokunadanejfermie,poza
względamimerytorycznymi,zależytakżeprzedewszystkimodjejwyposażenia
technicznegodecydującegoorzeczywistejmożliwościwykonaniakonkretnychprac.Chodzi
tuprzedewszystkimoistnienienafermieodłowni,aletakżeoliczbęiwzajemne
rozmieszczenieposzczególnychkwaterokreślającefaktycznemożliwościmanipulacyjne
poszczególnymigrupamizwierząt. 
Niezależniejednakodwymienionychwyżejograniczeńdopodstawowych,absolutnie
niezbędnychdowykonaniapracnależyzaliczyćprzedewszystkim: 
-odrobaczaniewszystkichzwierząt, 
-przycinanieporoży, 
-selekcjaipodziałstadanaposzczególnegrupy-wtymodsadzaniecieląt. 

Odrobaczaniezwierząt 
Zuwaginaznaczniewiększą,niżmatomiejscewwarunkachnaturalnych,
koncentracjęzwierzątutrzymywanychwhodowlifermowejistniejebardzowysokieryzyko
szybkiegozwiększaniasięekstensywnościiintensywnościwystępowaniapasożytów.
Szczególnieniebezpiecznesąinwazjenicienipłucnychiżołądkowo–jelitowychoraz
pasożytówzewnętrznych. 
Zaminimalnączęstotliwośćprowadzeniazabiegówodrobaczającychnależyprzyjąć
dwukrotnewciągurokupodanieodpowiednichśrodków.Powinnyonebyćpodanew
kwietniu,tj.tużprzedwyjściemzwierzątnapastwiskoorazpóźnąjesienią–wtrakcie
przemieszczaniazwierzątzkwaterletnichnazimowe.Efektywnośćodrobaczaniazależy
przedewszystkimodwłaściwego,precyzyjnegodawkowanialeków.Trudnojesttojednak
przeprowadzić,jeżelifermaniedysponujeodłownią.Coprawda,możliwejestpodawanie
środkówprzeciwpasożytniczychdodawanychdopasz,jednakżetensposóbniesprawdza
sięnafermachjeleniowatych.Wodróżnieniuodbydłautrzymywanegowsystemie
uwięziowym,któremumożnapodawaćikontrolowaćspożyciedokładnieodmierzonych
porcjipaszytreściwejwymieszanejzlekiemniejesttomożliweprzygrupowymżywieniu
jeleniowatych.Utrzymującasięwstadziebardzowyraźnahierarchiapowoduje,iżspożycie
paszyjestbardzozróżnicowane.Możewięczłatwościądochodzićdosytuacji,wktórej
częśćosobnikówpobierzeporcjeprzeznaczonedlakilku,natomiastinneniezdążązjeść
czegokolwiek.Tensystemwykonywaniazabieguodrobaczanianależywięcuznaćzamało
skutecznyinieekonomiczny.Jedynymrealnymsposobemprowadzeniaskutecznejwalkiz
pasożytamiwhodowlifermowejjeleniowatychjestindywidualneodrobaczanie
przeprowadzanewposkromie,niezależnieodtegoczydanylekpodawanyjestwformie
doustnej,jakopreparatnanoszonynaskóręczyteżiniekcyjne. 
Pozapodanymipowyżejdwomapodstawowymiterminami,stosujesiętakże
dodatkowezabiegiodrobaczaniamłodychosobników.Potrzebatakawynikazfaktudość
późnegonabywaniaodpornościprzeztezwierzęta.Ponadto,ważnajestbieżąca
obserwacjaodchodówzwierząt,najlepiejpopartaokresowymwykonywaniemstosunkowo
prostychiniezbytkosztownychbadańlaboratoryjnych.Obecnośćtasiemcówmożna
zaobserwowaćnawetgołymokiem,gdyżczłonynajczęściejwystępującychgatunkówsą
dośćdużeiłatwedozauważenia. 

Przycinanieporoży 



Przedokresemgodowymjeleniowatehodowlane(danieleuropejski,jeleńszlachetny,
jeleńsika)wycierająporoże.Wytarteporożejestmartwąkością,takwięcskróceniegonie
jestzabiegiemszkodliwymdlazwierzęcia. 
Skracanieporożyjestzabiegiempodyktowanymwzględamibezpieczeństwa,
zarównosamychzwierząt,jakiosóbjeobsługujących.Przeprowadzasięjewczesną
jesienią,tj.wmomencie,gdyznacznaczęśćbykówwytarłajużporożezescypułu.Zbyt
późnerozpoczęcieprzycinaniaporożyzbiegasięwczasiezpojawianiemsięruiułań,cow
oczywistysposóbwzmagaagresjęprzejawianąprzezbyki.Wcześniejszeskracanieporoży
niedojrzałych(tzw.pantów),bardzopopularnewkrajachazjatyckichzuwaginatradycyjne
tamzastosowaniaparafarmaceutyczne,jestwnaszymkrajuzabronione.Zabieg
przeprowadzonyzbytwcześniewiążesięzdośćobfitymkrwawieniem,azuwagina
aktywnejeszczeunerwieniescypułustanowidodatkowy,niepotrzebnystresuzwierzęcia.
Dookreśleniaoptymalnegoterminuprzycinaniaporoży,pozabieżącąobserwacjąstopnia
zaawansowaniawytarciascypułu,przydatnemogąbyćmiędzyinnyminowoczesnetechniki
wykorzystującetermografię(Cilulkoiinni2012a,b,c).Tradycyjnie,przezwieluhodowców
przycinanieporożynazywanejestobcinaniemporoża—odnosisiętodotegosamego
zabiegupozostawiającegokrótkifragmentporożanagłowiezwierzęcia. 
Skracanieporożapowinnobyćwykonaneostrożnieistarannie,aszczególnąuwagę
należyzwrócićnazachowanieodpowiedniej(około1–2cm)odległościodróży.Pozwolitoz
jednejstronynaochronędelikatnejstrefy,wktórejnastępujewzrostporoża,az
drugiej-zapobiegaprzedzaczepianiemzbytdługimkikutemtykiosiatkiogrodzenia.Zuwagi
naznacznąruchliwośćbykawtrakciezabiegunależyużywaćwyłącznienarzędzi(pił)
ręcznych.Stosowanieelektronarzędzijestniedopuszczalnezuwaginamożliwość
spowodowaniapoważnychzranień.Zewzględunadosyćniskie(tużnadróżą)położenie
oczniaka(pierwszej,liczącodpodstawyodnogiwporożu)przycinanieporożydanielijest
bardziejkłopotliweniżjeleni. 
Prawidłowoprzeprowadzoneskracanieporożawmomenciejegoznacznej
mineralizacjiniepowodujeniepotrzebnegobólu.Eliminujenatomiastpraktycznieryzyko
zrogowańwczasiewalkprowadzonychprzezbykiwokresiegodowymorazurazów(a
nawetpadnięć)wynikającychzzaplątywaniasiębykówwogrodzenia.Dosytuacjitakich
możedochodzićszczególniewtedy,gdybykiprzebywająnasąsiednichzagrodach.
Bezpośrednikontaktwzrokowyskłaniajedoprowadzeniawalkpoprzezsiatki. 
Ponadto,odłowieniebykówprzedrykowiskiemumożliwiapodjęcieostatecznych
decyzjiowyborzekonkretnychbykówdokryciakonkretnychgrupłań.Jesttoszczególnie
istotnewwiększychfermachprowadzącychrzeczywistąpracęhodowlaną,anie
przypadkowekojarzenieczęstobliskozesobąspokrewnionychzwierząt.Należytakże
pamiętać,żebyki,szczególnietebardziejoswojone,mogąbyćagresywnewstosunkudo
obsługitakżepozaokresemgodowym.Znanesąprzypadkizranień,anajednejzkrajowych
fermodnotowanonawetwypadekśmiertelny. 

Selekcjaipodziałstadanagrupytechnologiczne 
Naturalnaudzikożyjącychjeleniowatychsilnieukształtowanastrukturasocjalna
stadaulegaznacznemuzachwianiuwwarunkachzamkniętegoterenu,jakimjestferma.
Ograniczonyprzestrzenniedostępdopokarmu,szczególniedonajbardziejatrakcyjnychdla
zwierzątpasztreściwych,wywołujesilniewyrażanąpresjęnaosobnikisłabsze.Wrezultacie
niesąonedopuszczanedotakiegopokarmu.Pozatym,wwarunkachnaturalnych,z
wyłączeniemokresugodowegochmaraskładasięgłówniezosobnikówżeńskich.Poza
łaniamiiichtegorocznympotomstwemwchmarzetolerowanesąjedyniemłode,najwyżej


dwuletniebyki.Bykistarszeprzebywająceosobnoniestanowiąwięcrealnejkonkurencjiani
zagrożeniadlazwierzątmłodych.Odmiennierzeczwyglądawstadzieutrzymywanymna
fermie.Utrzymywaniewjednejgrupiebykówwrazzłaniamiicielętamipowodujesztuczne
rozbudowaniehierarchiistadaododatkowyszczebel.Koniecznejestwięcokresowe
rozdzielaniestadanajednorodnegrupytechnologiczne.Umożliwiatoprzedewszystkim
racjonalnąorganizacjężywieniaawefekciepoprawęwynikówprodukcyjnychiograniczenie
upadkówzwierząt–główniecieląt. 
Głównymterminem,wjakimdokonujesiępodziałustadanagrupytechnologiczne
jestmomentprzenoszeniastadapookresiegodowymzkwaterletnichnazimowe.Pracete
wykonywanesąnajczęściej,wzależnościodgatunkuutrzymywanychnafermiezwierząt,w
listopadzieigrudniu.Dorosłełanieoddzielanesąnaosobnąkwaterę,najlepiejnieco
oddaloną(niesąsiadującą)odmiejscazgrupowaniaodsadzanychwtymmomenciecieląt.
Pozwalatonaograniczeniekontaktucielątzmatkami,awkonsekwencjiszybsze
wygaszeniestresuzwiązanegozodsadzeniem. 
Grupadorosłychbyków,wzależnościodjejliczebności,możebyćpodzielonana
osobnoutrzymywanepodgrupybykówstarszychimłodszych.Wszczególnościchodzituo
bykiwpierwszymidrugimporożu,którejakoznaczniesłabszeodbykówstadnychmogą
byćprzezteostatnienękaneiodpędzaneodjedzenia.Zjawiskotomożewystępować
szczególniewyraźnietużporykowisku,gdydorosłebykisąjeszczesilniepobudzone. 
Cielętaodsadzaneodmatekkorzystniejestumieścićnanajbardziejzacisznej
kwaterzewrazzjednąstarsząispokojnąłanią.Bardzoprzydatnesąwtakichsytuacjach
łanieoswojone.Wznacznymstopniuułatwitocielętomprzyzwyczajeniesiędonowej
sytuacji,gdyżpoprzeznaśladowanieichspokojnychreakcjinaczynnościzwiązanez
zadawaniempaszydośćszybkonaucząsiępozytywniereagowaćnaobecnośćobsługi. 
Wzależnościodprzyjętegoplanuobrotustademjużwtrakciejesiennychprac
selekcyjnychmożnawydzielićtakżegrupyzwierzątprzeznaczonychnasprzedażlububój.
Sprzedażłańprowadzonajestnajczęściejpozakończeniuokresugodowego,kiedyto
istniejedużeprawdopodobieństwo,iżłaniesącielne.Coprawda,możliwejestwykonywanie
badańnacielnośćprzypomocyaparatówultrasonograficznych,alewwarunkachkrajowych
niejesttojeszczezbytrozpowszechnione. 
Zuwaginaspecyficznedlajeleniowatychsezonoweróżnicewtempieprzyrostu
masyciała(prawiecałkowitezahamowaniewzrostuzimą)niejestekonomicznie
uzasadnionezbytdługieprzetrzymywaniezwierzątprzeznaczonychnaubój.Ubójpowinien
byćwięcwykonywanymożliwiewcześnie,gdyzwierzętasąwoptymalnejkondycji
uzyskanejwokresieletnim.Ztychwzględówistotnejestwczesnewydzielenietejgrupy
zwierzątorazmożliwieintensywneżywienieichwokresie,kiedysąjeszczewstanie
uzyskaćwysokieprzyrostymasyciała. 
Wiosennepraceselekcyjnepolegajągłównienawyborzełańorazbyków
przewidzianychdokrycia,podzialegrupycielątnałańkiibyczki.Natymetapiemożna
dokonaćjużwstępnejselekcjizwierzątprzeznaczonychnaremontstadainasprzedaż.
Umożliwiatoichosobneutrzymywanie,anastępniewczesnyubójwoptymalnymz
handlowegopunktuwidzeniaterminie. 

Zasadybezpieczeństwawpracyzjeleniowatymi 
Zuwaginaniewielkistopieńudomowieniajeleniowatychpracanafermiewymaga
zachowaniaszczególnychzasadostrożnegopostępowania.Pozaniezbędnymwkażdej
pracyzdrowymrozsądkiem,podstawowymwarunkiembezpiecznejpracyjestbardzo
uważna,systematycznaobserwacjazachowaniasięzwierzątitozarównocałegostadajaki


poszczególnychosobników.Pozwolitoograniczyćryzykowystąpienianieszczęśliwych
wypadkównafermie.Dotyczytozarównobezpieczeństwaobsługijakizwierząt. 
Jakonaczelnązasadępostępowanianależyprzyjąćkoniecznośćdostosowania
sposobuwykonywaniazaplanowanychpracdonaturalnychzachowańzwierząt.Próby
zmuszaniazwierzątdoreakcjidlanichnietypowych(np.przepędzaniawkierunkach,które
niesąimznane)prowadząnajczęściejdoichpanicznejucieczki,awkonsekwencji
gwałtownychzderzeńzogrodzeniamiipoważnychurazówbądźśmierci.Wzwiązkuztym,
wszelkiemanipulacjestadempowinnybyćpoprzedzanekrótszym,bądźdłuższymokresem
przygotowawczym.Dlaprzykładu–przepędzeniestadanakolejnąkwaterępowinnobyć
poprzedzoneotwarciemnanocbramy,przezktórązwierzętamająprzejść.Pozwalaimtona
spokojnerozpoznanieterenuiprzekonaniesię,żeprzejścieprzezbramęniestanowi
zagrożenia.Wokresiezimowymnajlepszązachętądlazwierzątjestwabienieichprzy
pomocypaszowozu,zktóregozadawanajestpasza.Najlepiej,gdyzadawaniepaszy
rozpoczynasięjeszczena„starej”kwaterze,akończyna„nowej”.Zwierzętaskupiają
wówczasswojąuwagęgłównienapodążaniuzapokarmemimniejsząuwagęzwracająna
fakt,żeprzyokazjipokonująprzejścienasąsiedniąkwaterę.Jeżelioperacjata
przeprowadzanajestlatem-„wabikiem”jestświeżepastwisko–większośćczłonkówstada
najczęściejsamaodnajdzieprzejście.Następnegodniapozostanietylkospokojne
skontrolowanie„starej”kwaterypocząwszyodjejczęścipołożonychnajdalejodbramy
wyjściowej.Ewentualni„maruderzy”zostanąwtensposóbskierowaniwkierunkuwyjścia,a
widzącpodrugiejstronieogrodzeniapozostałączęśćstadanajprawdopodobniej
przemieszcząsięwpożądanymkierunku.Należyprzytymzachowaćspokój,szczególniew
momencie,gdyzwierzętazbliżająsiędobramy.Trzebawówczaspoczekaćażzdążą
rozpoznaćterenizdecydująsięnajejprzekroczenie.Dośćczęstospotykasiębowiem
osobniki(szczególniewśróddanieli),którymnawetszerokootwartabramawydajesiębyć
poważnąprzeszkodą,pokonywanązwyraźnąobawą,przeważniedługimskokiem.
Wykluczonejestnatomiastgwałtownepoganianieczypłoszeniezwierząt. 
Podstawowymelementempodnoszącymbezpieczeństwopracyjestmożliwieczęsty
kontaktobsługizezwierzętamiitowsytuacjach,którezwierzętabędąkojarzyćpozytywnie.
Najłatwiejszymsposobemwytworzeniatakiejrelacjijestpowiązanieobecnościobsługi
(najlepiejstaletychsamychosób)zczynnościąkorzystnądlazwierząt–np.karmieniem
paszątreściwą.Wokresiezimowymkontakttakiwystępujecodziennie,coułatwia
wyrobienieuzwierzątodpowiednichnawyków.Skojarzeniekarmieniazokreślonym
zestawembodźcówumożliwiawdużymstopniukontrolowanieichzachowań.Wmałych
fermachbędzietonp.widokpracownikazbliżającegosiędostadazwiadrempaszy,w
większychodgłosjadącegociągnikazpaszowozem.Powtarzanacodziennieczynność
karmieniapozwalawytworzyćodruchpodążaniazakarmiącym,coumożliwia
przeprowadzeniestadanasąsiedniąkwaterę.Należytoczynićspokojnie,abyniewzbudzać
lękuzwiązanegozpojawieniemsięnowejsytuacji.Zdarzasię,żepoczątkowotylkoczęść
stadapozytywniezareaguje,aniektóreosobniki,bardziejnieufne,pozostanąna
dotychczasowejkwaterze.Wtakichprzypadkachnależyzdecydowaćczyuzasadnionejest
rozdzieleniestada,czyteżnależykontynuowaćproceduręwkolejnychdniachażdo
uzyskaniacałkowitegosukcesu.Szczególnejostrożnościwymagamanipulowaniestadem
łańzcielętamiwtrakciejesiennychpracwodłowni.Rozdzieleniełańodcieląti
pozostawienieichnasąsiednichkwaterachspowodujepodejmowanieprzezzwierzęta
gwałtownychpróbforsowaniaogrodzenia. 
Ponadto,gdywstadziełańzcielętamiznajdująsiębykistadnezporożem(conie
powinnomiećmiejsca)najlepszymrozwiązaniemjestrozpoczynaniepracodstopniowego


oddzielaniabykówpoprzezcodzienne,systematycznepodejmowaniepróbichodłowienia.
Oddzieleniebykówprzedspędzeniemstadapozwalawyeliminowaćagresywnezachowania
wobecsłabszychosobnikównp.cieląt. 
Ważnymczynnikiemzwiększającymbezpieczeństwopracyjestodpowiedniabudowa
zagródikorytarzyprowadzącychdoodłowni.Dodatkowym,bardzodobrymrozwiązaniem
jestumieszczenieprzybramachniewielkichukryćwykonanychzdesek,wktórychmogą
zostaćumieszczenipracownicy.Umożliwiatozamykaniebramwodpowiednichmomentach
-poprzejściuwszystkichzwierzątbądźwybranychosobników(np.tylkobyków).Zagrody,
doktórychprzepędzanebędązwierzętamuszą,jaktowcześniejopisano,zabezpieczaćje
przedurazami. 
Zachowaniaszczególnychśrodkówostrożnościwymagapracazezwierzętamiw
odłowni.Zuwaginabardzodużeryzykowypadków,wynikającezestłoczeniagrupyzwierząt
namałejpowierzchni,zespółpracującywodłownimusiskładaćsięzosóbdoświadczonychi
potrafiącychzesobąsprawniewspółpracowaćiszybkoreagowaćnazaistniałe,nawet
najbardziejnieprzewidzianesytuacje.Wykluczonesąjakiekolwiekzachowaniaagresywne,a
bardzoważnajestjasnaizrozumiaładlawszystkichczłonkówzespołukomunikacja.
Niezbędnajesttakżewzajemnaasekuracjawnajbardziejniebezpiecznychmomentach
pracy,np.wtrakcierozdzielaniazwierzątzgromadzonychwtzw.młynie.Większość
manipulacjipowinnabyćwykonywanapoprzezodpowiedniemanewrowaniekolejnymi
drzwiami,czyruchomymiścianamiodłowni,zaktórymiukrycisąpracownicy.Brak
bezpośredniegokontaktuzczłowiekiemograniczapoziomstresuuzwierząt.Podstawą
bezpiecznejpracywodłownijestwięctakżejejodpowiedniaidobrzeprzemyślana
konstrukcja. 
Pracownicy,którzywpewnychsytuacjachmusząmiećjednakbezpośrednikontakt
zezwierzętamipowinnibyćwyposażeniwraziepotrzebywtarczeochronne.Powinnybyć
onewystarczającosztywne,abyzapewnićochronęprzedewentualnymiuderzeniami
(szczególniebykówzporożem),ajednocześnienatylelekkie,abymożliwebyłołatwei
sprawneposługiwaniesięnimi.Szybkiemanewrowanietarcząjestczęstonieodzowne.W
praktycenajwygodniejszesątarczewykonanezesklejkiogrubości10-12mmiwymiarach
120x120cmwyposażonewwygodneuchwyty. 
Obcinanieporożybykomprzedrozpoczęciemokresugodowegojestzabiegiemw
oczywistysposóbograniczającymryzykowzajemnychzrogowańwtrakciewalkosamice
orazpóźniejszychwypadkówwtrakciejesiennegospędzaniastadadoodłowni.Należy
jednakpamiętać,żezabiegtenwykonywanypowinienbyćtużpowytarciuporoża,awięcw
warunkachznaczniejużpodwyższonegopoziomutestosteronuubyków.Nienależywięc
zamykaćnamałejprzestrzenidużejliczbybyków,gdyżprowadzitonieuchronniedo
wzajemnejagresji.Najlepszymrozwiązaniemjeststopniowe,codzienneodławianie
niewielkichgrupliczącychtylkotyleosobników,ilemożnawodłowniszybkorozdzielićdo
osobnychzagród.Bykioczekującepojedynczowosobnychkojcachnaswojąkolejnietylko
niesąnarażonenaagresjęzestronyinnychsamców,aletakżestwarzająznaczniemniejsze
zagrożeniedlawchodzącejdotychkojcówobsługi. 
Wtrakciemanipulowaniazwierzętamiwposkromiewymaganajestduża
koncentracjauwagiiszybkiereagowanienazachowaniesięposzczególnychosobników.
Używającposkromumechanicznego(naskokowego)należysięliczyćzmożliwością
wystąpieniagwałtownychzachowańbyków,któremogąskutkowaćprzeskakiwaniem
niektórychosobnikówprzezposkrom.Pracownicyobsługującyposkrommusząbyćnato
przygotowaniiwmiarępotrzebszybkokorygowaćprędkośćporuszaniasięzwierzęcia.
Dopuszczeniedowyskoczeniazposkromubykazostrym,twardymporożem,bezpośrednio


doniewielkiegopomieszczeniaodłowni,wktórymprzebywająludzie,możebowiem
doprowadzićdobardzoniebezpiecznychsytuacji. 
Użytkowanieposkromuhydraulicznegorównieżwymagaszybkiego,ajednocześnie
ostrożnegooperowaniaposzczególnymisiłownikami.Przedwpuszczeniemdoposkromu
kolejnegozwierzęciakażdorazowonależydostosowaćwysokośćjegobocznychściando
wielkościzwierzęcia.Zbytniskieustawienieścianmożedoprowadzićdowyskoczeniapoza
poskrom,azbytwysokiemożepojegozamknięciuskutkowaćgroźnymiurazamiczaszki.
Zmniejszajączkoleiszerokośćotwarciaposkromunależyzwrócićszczególnąuwagęna
aktualnepołożeniezwierzęcia,wtymustawieniekończyn,abyuniknąćmożliwychurazów.
Siła,zjakądziałasiłownikhydraulicznyjestbowiemtakduża,żemożedojśćdozłamania,a
nawetamputacjikończynyznajdującejsiępozaobrysemporuszającegosięposkromu. 
Pozaryzykiemwystąpieniaurazówwynikającychzpracyzdzikimizwierzętami
należytakżebraćpoduwagęzagrożeniazdrowiapracownikówzpowoduzakażeń
chorobamiodzwierzęcymi.Coprawda,jeleniowaterzadkochorująnachorobymogące
stanowićzagrożeniedlaludzialestałeprzebywaniewotwartymtereniefermyznacznie
zwiększaryzykokontaktuzkleszczami.Systematycznestosowanieśrodkówzwalczających
pasożytyzewnętrznepozwalanaznaczneograniczeniewystępowaniakleszczynaterenie
użytkowanymprzezzwierzętafermowe.Wynikatozfaktuskutecznejeliminacjikleszczy
żerującychnazwierzętach,awefekcie-przerwaniacyklurozwojowegopasożytów.
Prawdopodobieństwo„inwazji”nowychpopulacjikleszczynaterenfermyjestniewielkie,
gdyżpasożytytemająbardzoograniczonemożliwościsamodzielnegoprzemieszczaniasię.
Wefekcieeliminacjakleszczyograniczatakżeryzykowystąpieniagroźnychchorób
bakteryjnych(borelioza)iwirusowych(kleszczowezapaleniemózgu)upracowników. 
Wraziekoniecznościpodejmowaniarozmaitychinterwencjiocharakterze
weterynaryjnymzwiązanychzbezpośrednimkontaktemzpłynamiustrojowymiczy
wydzielinami,np.udzielaniepomocyprzytrudnychporodach,opatrywaniechorychzwierząt,
koniecznejeststosowanieogólnieprzyjętychzasadhigienyiindywidualnychśrodków
ochrony(rękawicejednorazowe,płynyodkażające). 























Schematbudowyfermy: 



A.Kwateryletnie 
Większepastwiskaiwybiegi,zapewniająceswobodęporuszaniasięiżerowaniazwierząt.
Zbudowanewtakisposób,bywykorzystującnaturalnetendencjezwierzątdoskupianiasię
wrogachułatwićwypędzaniezwierzątdolejówdopędowych. 
B.Kwateryzimowe 
Mniejszekwateryzimowe,bliskozabudowań,byzwiększyćbezpieczeństwozwierząt
(mniejszeryzykoatakudrapieżników),ułatwićobsługęizminimalizowaćzimowe
wydeptywaniepastwisk.Możliwaobecnośćzadaszeń/pomieszczeńczycielętników.
Połączonebramamizodłowniąlublejamidopędowymi,skonstruowanewtakisposób(w
kształcietrójkątnymczylejowatym),bywykorzystującnaturalnetendencjezwierzątdo
skupianiasięwrogachułatwićwypędzaniezwierzątdoodłowniczylejówdopędowych. 
1.Odłowniazposkromem
Umieszczonacentralnie,dlaułatwieniadostępuzróżnychkwater. 
2.Lejedopędowe 
Korytarzeprzepędoweocharakterystycznymkształcie,ułatwiająceprzemieszczanie
zwierząt. 





Schemat„młyna” 





1.Bramy 
Umieszczonetak,byumożliwićzależnieodułożeniawejściedoróżnychpomieszczeń 
2.Skrzydłomłyna
Bramaumocowanadocentralnieumieszczonegofilaru(A),posiadającadodatkowyzawiaswpołowie
długości.Zawiaspozwalana„złamaniebramy”,umożliwiającłatwiejszemanipulowaniezwierzętami.
Obracasiędokołasłupa(C) 
3.Drugieskrzydłomłyna 
Bramaumocowanadocentralnieumieszczonegofilaru(A),sztywnadziękiczemuniewymagatyle
uwagiobsługicobramałamana(2).Obracasiędokołasłupa(C). 
A.Filarcentralny 
Wbetonowanycentralniemetalowysłup,pozwalającynaobracaniedwóchskrzydełmłyna(1i2)
dokoła. 
B.Ścianymłyna 
Wysokienaconajmniej3metryścianymłyna. 




Wymiaryposkromunaskokowego: 

















































Wymiaryposkromuhydraulicznego 



































































































