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Podstawa obliczeń kosztów ogłuszania dla różnych 
metod i przepustowości 12 000 ptaków/h

Sprawozdanie komisji dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady na temat różnych 

metod ogłuszania drobiu.

- ‘Head-only’ stunning - The numbers -

Ogłuszanie w kontrolowanej atmosferze kontra 
porażanie tylko głowy prądem elektrycznym

Nauka, badania i liczby
W grudniu 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła Parla-
mentowi oraz Radzie sprawozdanie na temat różnych metod 
ogłuszania drobiu. W sprawozdaniu porównano ogłuszanie 
przy użyciu kąpieli wodnej, kontrolowanej atmosfery, elektrod 
przykładnych jedynie z obu stron głowy oraz atmosfery o 
zmniejszonej zawartości tlenu, a także obliczono który z tych 
sposobów jest najbardziej opłacalny. Nie jest zaskoczeniem, 
że najbardziej opłacalnym sposobem jest kąpiel wodna, jed-
nak jej bardzo niska skuteczność była głównym powodem 
wprowadzenia rozporządzenia EU1099.

W przypadku małych i średnich instalacji podana wyżej cena 350 tys. euro dla ogłusza-
nia elektrycznego jest nieprawidłowa. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowsze ceny!

Wybierz odwracalne porażanie tylko głowy prądem elektrycznym o skuteczności 99,4%, 
oszczędź 0,01 euro na sztuce kurczaka i zrób krok dalej niż stanowi regulacja EU1099

Bruksela, 

19.12.2013

COM (2013)

Wersja ostateczna 

sprawozdania 915

W obliczeniach dotyczących paralizatora 
elektrycznego przykładanego jedynie z obu 
stron głowy Komisja przyjęła ceny podane 
wyłącznie przez naszego byłego konkuren-
ta, firmę TopKip.

W rzeczywistości koszty instalacji do pora-
żania tylko głowy prądem elektrycznym wy-
noszą prawie tyle samo co koszty instalacji 
ogłuszania w kontrolowanej atmosferze 
(CAS), w przypadku paralizatora o prze-
pustowości 14 000 ptaków/h.

Ze względu na rozmiar i cenę systemów 
CAS oraz próżniowych, ich wykorzystanie 
w małych i średnich przetwórniach nie 
jest opłacalne, podczas gdy paralizatorów 
elektrycznych przykładanych jedynie z obu 
stron głowy jest!
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Czynnik kosztowy Kąpiel 
wodna CAS Tylko głowy Ogłusz. 

próżn. 
Koszty instalacji 43 000 EUR 308 300 EUR 370 000 EUR 500 000 EUR
Konserwacja (% kosztów instalacji) 3,45 % 6,90 % 3,00 % 2,40 %
Praca (odbiór/podwieszanie) 97 godz./dz. 90 godz./dz. 96 godz./dz. 90 godz./dz.*
Woda (ogłuszanie/oczyszczanie) 9,0 m3/dz. 3,5 m3/dz. 0,96 m3/dz. 3,5 m3/dz.*
Elektryczność 5,2 kWh/dz. 127,0 kWh/dz. 9,6 kWh/dz. 1136 kWh/dz.
Gaz – 3,1 ton/dzień – –
Praca (inne) 3 godz./dz. 5 godz./dz. 0,5 godz./dz. 5 godz./dz.*
Koszt na ptaka (średnia UE) 0,02439 EUR 0,03495 EUR 0,02521 EUR  0,02641 EUR

Koszty instalacji
nieco niższe, 
niższe koszty 

pracy i zużycia 
wody; zużycie 

prądu w przybl. 
takie samo

Te same koszty
inst., wody i elektr.,

proporcjonalnie 
niższe zużycie 

gazu i potrzeba 
pracy, niższe koszty 

konserwacji

Koszty instalacji dla
6000 ptaków na 
godzinę (350 tys. 

EUR), koszty pracy 
i elektryczności 
proporcjonalnie 
zredukowane

Koszty instalacji 
i elektryczności

 stosownie do 6000 
ptaków na godzinę, 

proporcjonalnie 
zredukowane koszty 

pracy

Koszt na ptaka (średnia UE) 0,02584 EUR 0,04053 EUR  0,03121 EUR  0,03087 EUR

Koszty instalacji
nieco niższe, 

niższe
zużycie wody i 
potrzeba pracy; 
zużycie prądu  
w przybl. takie 

samo

Te same koszty
inst., wody i elektr.,

proporcjonalnie 
niższe zużycie 

gazu i potrzeba 
pracy, niższe koszty 

konserwacji z 
uwagi na niższą 
przepustowość

Nieco niższe kosz.
instalacji 

(350 tys.EUR), 
koszty pracy i 
elektryczności 

proporcjonalnie 
zredukowane

Koszty instalacji
mniejsze o połowę
w wyniku usunięcia 
połowy komór próż-

niowych (250 tys. 
EUR), koszty elektry-
czności i pracy także 

proporcjonalnie 
zredukowane

Koszt na ptaka (średnia UE) 0,02541 EUR 0,03687 EUR 0,02716 EUR  0,02667 EUR

  Różnice przy 6000 ptaków na godzinę

  Różnice przy 3000 ptaków na godzinę
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- Electrical stunning - Nauka i badania -

¹ Woolley (i in., 1986 a,b) twierdzi, że w warunkach rzeźni:

• ¹/³ ptaków jest skutecznie ogłuszana
• ¹/³ jest ogłuszana nieskutecznie, a u pozostałej
• ¹/³ następuje zatrzymanie akcji serca

² Hindle (i in., 2010) stwierdza, że różnice w oporze elektrycznym mogą 
wpływać na jakość ogłuszania do tego stopnia, że niektóre ptaki otrzymu-
ją zbyt dużą ilość prądu, a inne niewystarczającą. Ostatecznie może to 
prowadzić do problemów z:

• dobrostanem zwierząt (brak utraty przytomności lub szybkiej poprawy)
• jakością produktu (krwotoki, złamania kości)

³ W sprawozdaniu nr 442 z badania zwierząt „Skuteczność działania parali-
zatora drobiu przykładanego jedynie z obu stron głowy firmy Dutch Vision” 
Gerritzen (i in., 2015) potwierdzono (w warunkach rzeźni i przy przepusto-
wości 13 500 ptaków/h):

• 0,5% martwego produktu
• 96,4% prawidłowego ogłuszenia
• 3,1% nieprawidłowego ogłuszenia (pominięte ptaki, puste pęta)

Aby jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność ogłuszenia firma Dutch Vision 
solutions opracowała rozdzielacz KLS (Kill Line Shackle). Rozdzielacz 
KLS wybiera prawidłowo ogłuszone ptaki i transportuje je na drugą stronę 
prowadnicy. Pominięte ptaki i/lub puste pęta pozostają na miejscu i są 
kierowane do zainstalowanego paralizatora w postaci kąpieli wodnej.

Połączenie porażania tylko głowy prądem elektrycznym z kąpielą wodną 
przy użyciu rozdzielacza KLS, przy przepustowości 14 000 ptaków/h, daje 
bezprecedensową skuteczność na poziomie 99,4%!

Wybierz odwracalne ogłuszenie elektryczne przez porażanie tylko głowy prądem 
elektrycznym o skuteczności 99,4% i zrób krok dalej niż stanowi regulacja 

EU1099 dzięki zapasowemu paralizatorowi

Ogłuszanie w kąpieli wodnej kontra 
porażanie tylko głowy prądem elektrycznym  

Nauka, badania i liczby
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