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Dzień dobry, 8 października przypada
światowy dzień jaja, wiec październikowy
numer zdominowały tematy około jajeczne
– jajo i jego potencjał. „Polska jest dużym
unijnym producentem jaj kurzych. Skala
produkcji plasuje nasz kraj na szóstej pozycji
na rynku Unii Europejskiej, a posiadamy
około 9% udział w tej produkcji, która
wykazuje trend wzrostowy. Przychody
pochodzące z eksportu jaj w 2020 roku
wynosiły 203 mln EUR, co prawda w 2019
roku eksport wynosił 226 mln EUR,
jednak te mniejsze wpływy odnotowano
z uwagi na wprowadzone ograniczenia
w handlu w związku z rozwojem
pandemii Covid-19.” Jak zmieniają się

opinie konsumentów o jakości jaj

(s.6). Ewolucja człowieka wpływa na postęp
w hodowli zwierząt a w konsekwencji na
metamorfozę wzorców spożycia jaj. Szukamy
odpowiedzi na pytanie, jak prowadzić
zrównoważony biznes jajowy, w czasach
gdy światowa produkcja rośnie szybciej niż
liczba ludności. Jak postępować z jajem
od zniesienia do konsumenta? (s.44)
W cyklu chorób okresu wychowu kur
– choroby metaboliczne (s.30).
Zakłócenie w zbilansowaniu diety
oraz zmienne warunki środowiskowe
– temperatura, wentylacja, ściółka
– prowadzą do licznych schorzeń. Jak
mawiają Anglicy – One egg a day is OK.
Katarzyna Urbaniak
Redaktor naczelna
kurbaniak@koopress.com

DYSTRYBUTOR URZĄDZEŃ FIRM

Wentylacja podciśnieniowa LPV
LPV (ang. Low Power Ventilation
– wentylacja energooszczędna)
z wlotami ściennymi lub suﬁtowymi
to klasyczny przykład systemu
podciśnieniowego, stosowanego
w umiarkowanej streﬁe klimatycznej.
System LPV jest w stu procentach
elastyczny i można go dostosowywać
do dowolnego typu hodowli i prawie
wszystkich budynków. System zapewnia
stabilny klimat wewnątrz budynku.

Nagrzewnica wodna LEO AGRO HT
Ekonomiczna, wysoce efektywna i bezpieczna
nagrzewnica wodna polskiego producenta FLOWAIR
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ZMIENNE OPINIE KONSUMENTÓW
O JAKOŚCI JAJ
Dr inż. Ryszard Gilewski
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk

Ewolucja społeczeństw ludzkich wpływa na postęp w hodowli zwierząt, a w tym i drobiu. Starsi z nas pamiętają, że
wiejskim, niedzielnym obiadem był zwykle rosół i pieczony
kurczak, a zniesione najczęściej na ściółce w oborze jaja,
uzupełniały codzienną dietę.
Do czasu wprowadzenia programów świetlnych, produkcja jaj była
sezonowa. Pisklęta wykluwały się
wiosną, dorastały latem i kogutki
ubijano przed zimą. Świeże jaja
w sprzedaży były rzadkie oraz drogie i dlatego należało znać metody
ich konserwacji, aby wypełnić lukę
podażową.
Prof. Trziszka (2000) przytaczając stare łacińskie przysłowie, ab
ovo usque ad mala (od początku
do końca), przypomina, że posiłki w Cesarstwie Rzymskim rozpoczynały się od jaj, a kończyły
na jabłkach. Wg Kreyser i Krokowa (1992), w starożytności znano
sposób przechowywania i kon8

serwowania jaj w soli i otrębach.
Obecnie świeże jaja są dostępne
przez cały rok, a dzięki użytkowaniu ferm liczących tysiące kur nieśnych, są niższe koszty produkcji.
Naukowcy Ameryki Północnej i Europy zainteresowali się jakością jaj
po „ponownym odkryciu” praw genetyki oraz wzrostem produkcji jaj,
jako źródła dochodu gospodarstw
rolniczych.
Jaja zawsze były ważnym składnikiem diety różnych narodów,
a obecnie główną rolę pełnią
jaja kurze tak w bezpośrednim spożyciu, jak i w przetwórstwie, gdzie stanowią surowiec
do
wytwarzania
ogromnej
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Zamiana jaj w wartościowy biznes

Odkryj
SANOVO
PrimeLine i
GraderPro 75

Otrzymuj więcej ze swoich pozaklasowych jaj:
Połącz GraderPro i PrimeLine
Nowa seria GraderPro – Najnowocześniejsze w branży rozwiązanie do sortowania jaj
Solidne rozwiązanie do sortowania jaj dostosowane do zmieniającego się świata biznesu jajczarskiego.
Linia GraderPro 75, 110, 150 i 220 skrzynek na godzinę została opracowana z myślą o rynku małych
i średnich maszyn do sortowania, gdzie wymagana jest identyfikowalność każdego pojedynczego jaja.
Maszyny te mogą śledzić i gromadzić dane o każdym jajku i jednocześnie są zaprojektowane z komponentów
zatwierdzonych do kontaktu z żywnością. Seria GraderPro jest najnowocześniejsza, ale opiera się
na dobrze znanym fundamencie STAALKAT, który ma ponad 60-letnie doświadczenie w branży.

SANOVO PrimeLine Zakład Przetwarzania Jaj Płynnych – Zaprojektowany Dla Ciebie

SANOVO Primeline złożony jest z ekonomicznego rozwiązania małej i średniej wielkości zakładu
przetwórstwa jaj płynnych, opracowany przez najsilniejszą na rynku firmę inżynierską zajmującą się
technologią przetwórstwa jaj, która wspiera Cię wiedzą i doświadczeniem zebranym przez blisko 70 lat w branży.
Primeline jest dostępny w zakresie wydajności 500 – 2000 litrów na godzinę.
Tel.: +48 42 6457015
E-mail: consulting@elfin.com.pl
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ilości różnorodnych produktów.
Dla producentów jaj ważne są całoroczne dochody z produkcji, a jakość jaj określa wartość ich sprzedaży. Genetycy zbierają i analizują
indywidualne dane kur hodowlanych, w celu oszacowania parametrów genetycznych i obliczenia
wartości hodowlanych.
Zanim jaja trafią do sklepów spożywczych, są dwukrotnie klasyfikowane: (1) w fermie są eliminowane
jaja z widocznymi wadami np. tzw.
jaja podłogowe z bezklatkowego
chowu, brudne, o pękniętej skorupie; (2) na stanowiskach pa10

kowania gdzie jaja są sortowane
wg masy, sprawdzana jest całość
i czystość ich skorupy.
Nabywca może sprawdzić, czy
wszystkie jaja mają całą skorupę
i czy są indywidualnie oznakowane wg obowiązującego systemu.
Państwowe laboratoria sprawdzają fermy na podstawie próbek
jaj ze sklepów, w celu wykrycia
niedopuszczonych
pozostałości
w jajach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia (np. Fipronil wykryty w 2017 r.). Na całym świecie
koncerny hodowlane konkurują między sobą mieszańcami
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Gatunek

Masa jaja (g)

Białko (%)

Żółtko ( %)

Skorupa (%)

Gęś

200

52.5

35.1

12.4

Indyk

85

55.9

32.3

11.8

Kaczka

80

52.6

35.4

12.0

Kura

58

55.8

31.9

12.3

Tabela 1. Skład jaj niektórych gatunków ptaków (Flock, 2000)

towarowymi, różniącymi się głównie efektywną produkcją jaj i ich
zewnętrznymi kryteriami jakości
(wielkość jaja, wytrzymałość i kolor skorupy). W celu wykorzystania
potencjału genetycznego jakości
treści jaj, producenci jaj optymalizują skład paszy i dbają o zdrowie
kur w całym cyklu nieśności. Konsumenci zwracają coraz większą
uwagę na warunki produkcji jaj
(chów klatkowy, ściółkowy z dostępem do wybiegu lub system ekologiczny) i akceptują wyższą cenę,
jeśli jaja pochodzą z ich regionu.
Wg Riedel (2020), warunkiem dopuszczenia kurzych jaj do obrotu
handlowego, jest ich zgodność
z wymaganiami dotyczącymi jaj
spożywczych, ich znakowaniem
i opakowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
589/2008, Rozporządzenie Rady
(WE) nr 1234/207 oraz z wcześniejszym Rozporządzeniem Rady
12

(WE) nr 1028/2006, wprowadzającym klasyfikację jaj wg jakości
i masy.
Wielkość i skład jaj
Ponad wiek temu ustalono, że jajo
składa się z trzech głównych części
tj. skorupy, żółtka i białka. Żółtko
decyduje o smaku jaj bardziej niż
białko, natomiast skorupa, będąc
warstwą ochronną - nie ma wartości odżywczych.
Dobór naturalny u różnych gatunków ptaków faworyzował jaja
optymalnej wielkości pod względem wykluwalności i cech zapewniających rozwój zarodka. Między
gatunkami ptaków są duże podobieństwa i różnice w odniesieniu
do udziału (%) żółtka i masy jaja
(Tabela 1).
Jaja drobiu wodnego mają stosunkowo więcej żółtka niż jaja kurze
i indycze, natomiast gołębie i inne
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4-tygodnie

Jaja o białych skorupach

Jaja o brązowych skorupach

masa

białko

żótko

skorupa

masa

białko

żółtko

skorupa

Okres

jajo

%

%

%

jajo

%

%

%

1

51.1

67.4

22.4

10.4

52.8

62.0

22.2

9.8

2

56.6

65.6

24.3

9.9

59.7

66.7

23.8

9.5

3

59.1

64.1

25.6

10.3

60.4

65.3

24.8

9.9

4

60.0

63.1

26.8

10.1

62.8

64.2

26.2

9.6

5

60.9

63.1

26.8

10.1

61.7

64.0

27.4

9.8

6

62.1

62.7

27.4

10.1

65.3

62.9

27.2

9.7

7

62.4

63.2

26.9

9.9

64.3

63.3

27.4

9.5

8

63.3

62.2

28.0

9.8

65.0

63.0

26.9

9.6

9

63.4

62.0

28.2

9.8

66.4

63.6

27.1

9.5

10

65.6

62.3

28.2

9.5

66.7

63.5

26.6

9.6

11

63.2

62.7

27.2

9.6

66.7

63.8

26.6

9,6

12

64.2

62.3

28.1

9.4

65.5

63.4

27.0

9.9

13

65.7

62.5

28.3

9.4

66.6

64.0

27.0

9.0

Tabela 2. Skład jaj w towarowych zestawach kur (Grashorn, 2018)

gatunki ptaków, mają znacznie niższy (%) żółtka. Ptak Kiwi z Nowej
Zelandii, składa tylko jedno duże
jajo/rok zawierające około 66%
żółtka i 34% białka.
Hodowcy zestawów kur towarowych, kontrolują zmienność wszystkich cech występujących wewnątrz
i między liniami, wpływającą na
dochód z jaj. Współczynniki korelacji genetycznej między różnymi
cechami, muszą być uwzględnione w selekcji. Np. dobrze znane są
ujemne korelacje między liczbą jaj,

a ich masą. Wykazano, że masa
jaja towarowych niosek, spadłaby
o 0,5 g na pokolenie, gdyby pominięto ją w selekcji (Stöve-Schimmelpfennig i Flock, 1982).
Grashorn (2018) analizując skład
jaj o białej i brązowej skorupie, podczas pełnego roku nieśności (Tabela 2), wykazał w obu zestawach
stały wpływ wieku na udział żółtka,
który jest początkowo mały, rośnie
znacząco aż do szczytu nieśności. W porównaniu z danymi Tharrington’a sprzed ponad 20 lat,
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Jednostki H
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60C

14
210C
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Dni przechowywania

Ryc.1 Zmiany jednostek Haugha w czasie przechowywania jaj w zależności od
temperatury na podstawie Calik (2013).

(%) żółtka w jajach współczesnych
towarowych zestawów, jest tylko
nieznacznie niższy w drugiej połowie okresu nieśności, ale znacznie
niższy w całym okresie nieśności.
Zmniejszenie udziału (%) żółtka
w jaju w ciągu ostatnich dziesięcioleci jest wynikiem selekcji na bardziej wydajne przetwarzania paszy
– na masę jajową. Niektórzy konsumenci mogą preferować małe jaja
od młodych stad, ale przemysł jajczarski jest bardziej zainteresowany masą żółtka niż białka. O cenie
decyduje podaż i popyt na płynne
całe jajo, żółtko i białko. W Niemczech płynne żółtko jest sprzedawane piekarniom po 4,90 €/kg,
14

a całe płynne jajo (23% suchej
masy) po 1,14 €/kg. Zakłady przetwórcze, wolą kontraktować skup
jaj o białych skorupach z dużych
ferm, niż skupować tańsze jaja,
nienadające się do sprzedaży detalicznej, z wielu mniejszych stadek.
Przemysł przetwórczy potrzebuje
jaj świeżych, o treści wysokiej jakości, aby łatwo oddzielić żółtka od
białka.
Jakość białek, ich świeżość,
jednostki Haugh’a
Treść jaj, a szczególnie białka
są interesujące, gdyż mogą być
produkowane we wszystkich

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 361/10/2021 www.informatordrobiarski.pl

JAJA I PTAKI HODOWLANE
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częściach świata, szkodząc przy
tym mniej środowisku niż np. produkcja mięsa przeżuwaczy. Aby
zapewnić optymalną jakość białka, jaja spożywcze należy zbierać w kurniku kilka razy dziennie,
schładzać <24oC i przechowywać
w temperaturze około 4°C. Wg Grashorn i in. (2016) i Simons (2017),
jakość białka w nieschładzanych jajach, bardzo szybko ulega
pogorszeniu.
Świeżość nienaruszonych jaj szacuje się, mierząc wysokość ich komory powietrznej, która w świeżym
jaju winna mieć 6 mm. By ocenić
jakość treści zniesionych jaj przez
równowieczne kury, hodowca musi
je wszystkie rozbić.
Liczba zniesionych przez kurę jaj
i wynik oceny jakości ich treści służy do określenia pełnej wartości
hodowlanej kury.
Różnice genetyczne jH między towarowymi zestawami kur są niewielkie, a rosną z wiekiem kur,
ich stanem zdrowia, temperaturą
przechowywania i sposobu postępowania z jajami od ich zniesienia
do zmierzenia wysokości w nich
białka.
Wyniki w Tabeli 3 pochodzą z 2
niemieckich stacji testowych kur,
obejmując 2 zestawy towarowe
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Stacja

Haus Dűsse

Kitzingen

Wiek

LB

NB

DW

LSL

Sandy

Średnio

42 tyg.

6.0

6.0

0.0

0.0

7.0

3.8

58 tyg.

10.0

7.0

0.0

0.0

6.0

4.6

68 tyg.

9.0

9.0

0.0

0.0

1.0

3.8

Średnio

8.3

7.3

0.0

0.0

4.7

4.1

42 tyd.

13.8

11.5

1.0

1.0

8.5

7.1

58 tyg.

18.5

16.5

0.5

0.5

13.0

9.2

68 tyg.

21.8

22,5

0.0

0.0

14.5

12.2

Średnio

18.7

16.8

0.2

0.5

12.0

9.6

Tabela 3. Wpływ rodu, wieku kur i stacji testowej na poziom jednostek Haugh’a
(Flock, 2020)

niosek znoszących jaja o białej i 2
o brązowej skorupie oraz 1 zestaw
o skorupie koloru piaskowego. Jaja
analizowano od kur w tym samym
wieku. Stwierdzono znaczne różnice między dwoma stacjami we
wszystkich 5 badanych zestawach
i malejące z wiekiem kur jH.

Stacja testowa

Haus Dűsse

Kitzingen

Plamy krwiste i mięsne
Jaja o brązowej skorupie czasami zawierają plamy różnej wielkości i kolorze, zwane plamami
„krwistymi” lub „mięsnymi”, które
występują rzadziej w jajach o białych skorupach. Jak wykazały 2

Wiek w tygodniach

LB

NB

DW

LSL

Sandy

Średnio

42

6.0

6.0

0.0

0.0

7.0

3.8

58

10.0

7.0

0.0

0.0

6.0

4.6

68

9.0

9.0

0.0

0.0

1.0

3.8

Średnio

8.3

7.3

0.0

0.0

4.7

4.1

42

13.8

11.5

0.5

1.0

8.5

7.1

58

18.5

16.5

0.0

0.5

13.0

9.7

68

23.8

22,5

0.0

0.0

14.5

12.2

Średnio

18.7

16.8

0.2

0.5

12.0

9.6

Tabela 4. Wpływ rodu, wieku i stacji testowej na częstotliwość (%) występowania
plam w treści jaja (Flock, 2020)
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2014-15

Ród

LP6

2015-16

LP9 LP12 LP6

2016-17

LP9 LP12 LP6

LP9 LP12

Średnia

Hy-Line Brown

0

1

2

7

2

2

1

0

0

1.7

H&N Brown Nick

0

2

2

8

2

10

3

0

0

3.0

ISA Brown

0

7

3

4

1

11

2

0

0

3.1

Novogen Lite

2

3

9

8

0

4

2

0

0

3.1

Bovans Brown

0

5

9

9

2

4

0

0

0

3.2

LB Classic

1

3

5

10

3

6

4

0

0

3.6

Hisex Brown

0

1

6

12

4

8

3

0

0

3.8

LB Lite

2

2

9

14

0

9

2

0

0

4.2

Novogen Brown CL

2

6

9

9

3

9

2

1

0

4.6

Lohmann Tradition

0

6

5

16

8

13

2

0

0

5.6

0.7

3.6

5.9

9.7

2.5

2.6

2.3

0.1

0.0

3.6

Średnio

Tabela 5. Wpływ rodu, wieku i roku na występowanie plam w jajach w czeskiej
Stacji Testowej w Ustasicach (Flock, 2000)

niemieckie testy, obecność plam
w jajach, jest genetycznie uwarunkowana. Wg Trziszki (2000), wzrost
wymagań jakościowych, spowodował zwracanie, coraz większej uwagi na te plamy, uważając, że stanowią one najpoważniejszą wadę
handlową jaj. Są to ciemnoczerwone lub brązowe plamy krwi, widoczne w czasie prześwietlenia jaj
na kuli żółtkowej, które dostały się
do jajowodu i do treści jaja wskutek
krwawienia w pęcherzyku Graffa
lub pękania naczyń krwionośnych
20

w momencie wypadania żółtka
do lejka jajowodu. Częstotliwość
występowania tych plam, traktowanych jako ciała obce w jaju,
wynosi 4-5%.
Wyniki w Tabeli 4, wykazują różnicę
między zestawami kur znoszącymi
jaja o brązowej skorupie (LB, NB),
a zestawami Leghorn, znoszącymi
jaja o białej skorupie (DW, LSL), natomiast mieszańce obu zestawów
rodzicielskich (Lohmann Sandy),
utrzymywane w tych samych warunkach środowiskowych, miały
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pośrednią częstotliwość występowania plam krwistych i mięsnych.
Obie niemieckie stacje testowe
zgłaszając plamy o średnicy co
najmniej 3 mm, nie rozróżniają
plam krwistych od mięsnych oraz
nie wyjaśniają przyczyn tej różnicy
między stacjami.
W Tabeli 5 podsumowano częstotliwość plam w trzech kolejnych testach, w 4-tygodniowych okresach
nieśności dla 10 zestawów towarowych kur znoszących jaja o brązowej skorupie.
Ponad pół wieku temu, w kalifor-

nijskim Uniwersytecie selekcjonowano kury na wysoką lub niską
częstotliwość występowania krwistych plam w treści jaj, by obliczyć odziedziczalność tej cechy.
Poczynając badania od rzadkiego
występowania plam, po kilku pokoleniach znacznie zwiększono ich
częstotliwość występowania, nie
osiągając postępu w zmniejszeniu
liczby plam krwistych w jajach. Wg
Flock’a (2020) analiza wielu linii kur
White Leghorn Lohmann Tierzucht wskazuje, że większość niosek
składa jaja bez plam, a tylko

reklama
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

STEEL PRO POWER
NOWY SYSTEM MODUŁOWY
STEEL PRO POWER to nowy,
modułowy kondensacyjny kocioł
stojący zaprojektowany i opracowany
w celu maksymalnego uproszczenia
instalacji i jednocześnie zapewnienia
elastyczności konfiguracji
oraz ciągłość działania typowej
dla systemów modułowych.
Kotły STEEL PRO POWER charakteryzują się
szeroką gamą zastosowania, ponieważ można
je zainstalować w konfiguracji pojedynczej (od
114 do 540 kW) lub kaskadowej (od 655 do
1310 kW) z zastosowaniem dedykowanych akcesoriów.
Szafa techniczna w której umieszczony jest kocio ł zbudowana jest z anodowanego aluminiowego stelaża, wewnątrz którego wbudowane są
2, 3 lub 4 moduły grzewcze.
Wszystkie modele są standardowo wyposażone
w kolektory hydrauliczne, gazowe, odprowadzenia kondensatu i spalin oraz umożliwiają instalację z poborem powietrza z zewnątrz. Dzięki
temu montaż i instalację można przeprowadzić
w bardzo krótkim czasie, zarówno w nowych jak
i modernizowanych instalacjach.
Kompaktowość, kontrola i zarządzanie energią
w połączeniu z nowym, opatentowanym systemem podwójnego wymiennika ciep a ze stali
nierdzewnej i palnikiem PREMIX z szerokim zakresem modulacji tworzą STEEL PRO POWER
wyjątkowo wydajnym i niskoemisyjnym systemem grzewczym.
WYMIENNIK
Każdy moduł grzewczy STEEL PRO POWER zbudowany jest z pojedynczego palnika typu
premix, współpracującego z nowym wymiennikiem ciepła, aby uzyskać jak najbardziej
wydajną wymianę cieplną, ograniczając tym
samym emisje zanieczyszczeń i zapewniając

24

pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Wymiennik zbudowany jest z dwóch wężownic
wykonanych z gładkich rur ze stali nierdzewnej.
W każdym module zainstalowano przepływomierz, urządzenie zabezpieczające, kontrolujące przepływ wody wewnątrz wymiennika, aby
zagwarantować optymalną pracę we wszystkich warunkach pracy.
Palnik typu premix został zaprojektowany by
spełniać najbardziej restrykcyjne limit y e misji
zanieczyszczeń, dzięki czemu kocioł osiąga klasę 6 N Ox z godnie z UNI EN 15502-1.
Każdy moduł wyposażony jest w nowy palnik,
który może dostarczać moc zgodnie z potrzebami systemu. Każdy moduł cechuje się współczynnikiem modulacji 1: 5, dzięki czemu cykle
wł - wył. są ograniczone do minimum.
ELEKTRONIKA I PANEL STEROWANIA
Moduł elektroniczny STEEL PRO POWER ma
złożone zadania, polegające na monitorowaniu
i przetwarzaniu dużej ilości informacji pochodzących z systemu, aby zagwarantować najwyższy komfort użytkowania przy najmniejszym zużyciu energii i maksymalnym bezpieczeństwie
eksploatacji. Sterownik STEEL PRO POWER
został opracowany z dużą dbałością o programy
obliczeniowe, skuteczność działania i szybkość
przetwarzania danych.
Logika pracy kotła w trybie „zarządzający”
i „zależny” jest wstępnie ustawiona i zintegrowana z płytami, zapewniając efektywną pracę
kaskady . Wyświetlacz interfejsu jest podświetlany, intuicyjny i wielojęzyczny, aby ułatwić
komunikację między kotłem a użytkownikiem.
STEEL PRO POWER wykorzystuje system sterowania nowej generacji, który integruje regulację grzewczą z zaawansowanymi funkcjami
zarządzania systemem.
Producent zapewnia 5 lat gwarancji na swoje
produkty.
Więcej na temat kotłów można znaleźć na stronie riello.com/poland
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nieliczne znosiły jaja z niewielką
plamką krwi.
Hodowcy kur znoszących jaja
o brązowej skorupie, na podstawie
danych rodowodowych, usuwają
ze stada niepożądane kury, znoszące jaja z krwistymi plamami. Dr
Flock przypuszcza, że kolor skorupy ma coś wspólnego z częstością
występowania plam w treści jaj.
Odziedziczalność plamistości treści jaja jest niska (h² = 0,17) w porównaniu z h2 koloru skorupy (h² =
0,49), a kolor skorupy jest w niepo-

żądany sposób skorelowane z wynikiem plamistości. Jednoczesna
poprawa ujemnie skorelowanych
cech jest niemożliwa, spowalniając
postęp genetyczny.
Organoleptyczna ocena
jakości jaj
Przez wiele lat XX w. jaja o białej
skorupie, panowały na amerykańskim, europejskim, a w tym i polskim rynku, podczas gdy kury znoszące jaja o brązowej skorupie,

reklama
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PRODUKTY DLA HODOWCÓW DROBIU BUDUJĄCYCH,
MODERNIZUJĄCYCH, ADAPTUJĄCYCH POMIESZCZENIA:
Wloty powietrza i żaluzje z PU i PS Filtry zaciemniające z ABS
Kominy wentylacyjne z ABS ocieplone PU Ø570, Ø650, Ø840
Osłony z ABS na wloty i wentylatory
Bardzo oszczędne oświetlenie LED

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU:

Usługi
izolacyjne,
termiczne
i wodoszczelne
wykonane metodą
natrysku PU
na każdym podłożu
i kształcie

AGROPIAN, 05-860 Płochocin, ul. Szeroka 29
tel. 22 722 59 81, tel./fax 22 752 53 08, tel. kom. 606 968 448
e-mail: agropian@agropian.pl, www.agropian.pl
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stopniowo zwiększały na nim swój
udział. Zamożni konsumenci zaczęli kupować droższe brązowe
jaja, uważając, że są smaczniejsze,
ponieważ pochodzą od „szczęśliwych” kur, utrzymanych w naturalnych warunkach z dostępem do
wybiegu.
By sprawdzić tę hipotezę, w firmie
Lohmann zaoferowano pracownikom – gotowane jaja na drugie
śniadanie, prosząc o ocenę ich
zapachu i smaku. Jaja o białej skorupie pochodziły z klatkowego chowu kur, a o brązowej - od kur żywionych tą samą paszą, lecz podane
zostały pracownikom bez skorupy,
by uniknąć skojarzeń związanych
z barwą jej skorupy. Konsumenci
stwierdzili w kilku jajach o brązowej
skorupie - zapach „rybi”, obniżający
ich jakość. Ludzie różną się znacznie wrażliwością na nieprzyjemny
smak, a niektórzy nawet skomentowali „rybi zapach” jako „normalny” dla jaj wylęgowych. Tę samą
niezdolność niektórych osób do
wykrycia nieprzyjemnego posmaku, można zaobserwować w przypadku zjełczałego masła. Mimo
że mączka rybia dobrej jakości nie
powoduje rybiego smaku jaj, w UE
została wyeliminowana z paszy dla
kur nieśnych. Gdy stwierdzono, że
28

mączka rzepakowa przyczynia się
do pogorszenia jakości jaj, żywieniowcy ograniczyli jej dodatek do
paszy dla niosek znoszących jaja
o brązowej skorupie.
Przez wiele lat hodowcy kur znoszących jaja o brązowej skorupie,
selekcjonowali je, uwzględniając
smak jaj, nie wiedząc czy tę cechę determinuje gen dominujący,
czy recesywny. Przełom nastąpił
z wprowadzeniem genetyki molekularnej, gdy zidentyfikowano gen
recesywny, blokujący przemianę
trimetyloaminy (Honkatukia i in.
2005, Wolc 2017). Hodowcy teraz
mogą wskazać nie tylko na homozygotycznych, ale także na heterozygotycznych nosicieli i wyeliminować ten niepożądany gen z hodowlanych linii kur.
Chociaż problem „rybiego zapachu” w jajach brązowych wydaje
się być rozwiązany, to jednak firmy paszowe muszą mieć świadomość, że niektóre składniki
pasz, mogą wpływać na smak jaj,
szczególnie gdy są stosowane
w nadmiernych ilościach w celu
obniżenia ceny paszy. Doświadczenia żywieniowe nad kluczowymi składnikami winny obejmować
również zagadnienia smakowe,
aby ocenić możliwy ich wpływ
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GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
PISKLĄT JEDNODNIOWYCH rasy NOVOGEN

Jako jedyny i wyłączny
przedstawiciel rasy Novogen
na rynku polskim

oferujemy pisklaki jedniodniowe:

BRĄZOWE – NOVOGEN BROWN
BIAŁE – NOVOGEN WHITE
KREMOWE – NOVOGEN TINTED
gwarantujemy ponadto:
• dostawy na terenie całego kraju
• jednorazowy wylęg od 10.000 do 150.000
• kompleksowe szczepienia piskląt
• specjalistyczny transport
• doradztwo i wsparcie specjalistów
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Kontakt – Verbeek Polska
Karolina Poniatowska, tel. +48 609 259 858
e-mail: karolina.poniatowska@verbeek.com.pl

www.verbeek.com.pl
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na jakość treści jaj (Damme, 2017).
Byłoby interesujące ustalenie, w jakim stopniu odpowiednio przeszkoleni specjaliści mogą ocenić wpływ
jakości powietrza (np. smog) na
produkcyjność drobiu, co może
być
następnie
wykorzystane
jako kryterium oceny dobrostanu
ptaków.
Zmieniające się
wzorce spożycia jaj
Współczesne towarowe kury nieśne, utrzymuje się, by znosiły prawie codziennie jaja przez długi
okres życia, podczas gdy wielu
zamożnych miejskich konsumentów, stało się semi wegetarianami, którzy odrzucili spożywania jaj
i mięsa. Najlepszym sposobem
promowania spożycia jaj, jest zapewnienie ich stałej znakomitej jakości - za uczciwą cenę. Zamiast
nieuzasadnionego ostrzegania, że
jaja mogą powodować problemy
zdrowotne, dzieci należy uczyć
o istnieniu bezpiecznej żywności,
a jaja ze zdrowych stad kur, powinny otrzymywać w szkole, by
wspierać zrównoważone żywienia,
zwłaszcza w krajach rozwijających
się. One egg a day – is OK – jak mówią Anglicy i mają rację.
30

Wnioski
Od kilku dekad, światowa produkcja
jaj rośnie szybciej niż liczba ludności, a hodowcy kontrolują wszystkie
parametry jakości jaj, przyczyniające się do bardziej zrównoważonego biznesu jajowego, Żywieniowcy
muszą przeprowadzić więcej badań nad wpływem składników pasz
na smak i zapach jaj. Przetwórcy
jaj winni uwzględnić przy zawieraniu umów z producentami jaj, występujące zalecenia przy każdym
zakupie jaj, szczególnie dotyczące ich dobrej jakości oraz przygotowywania z nich odpowiednich
posiłków. Ostatnio dystrybutorzy
i restauratorzy odnotowali zmianę
w gustach konsumentów, którzy zaczęli domagać się jaj o białych skorupach ze względy na brak w ich
treści krwistych plam i uważając je
za smaczniejsze oraz bezpieczniejsze dla zdrowia. Od razu duże sieci
handlowe, zaczęły się interesować
fermami o dużej liczebności kur,
znoszących takie jaja zapominając,
że jeszcze nie dawno nawoływały
do chowu kur o brązowych piórach
i jajach o skorupie takiej barwy, sugerującej naiwnym konsumentom,
że brązowe jaja oznaczają – chów
ekologiczny, na wybiegu.
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Autoryzowany dystrybutor
piskląt ISA Brown
oraz ISA Tinted

oferuje
jednodniowe pisklęta
nioski towarowej
ISA BROWN oraz ISA TINTED
jajka z kremową skorupką
Wolierowy i ściółkowy odchów kurek
ISA Brown oraz ISA Tinted do 16 tyg.
• Odchów oparty wyłącznie na pisklętach z własnej wylęgarni
w oparciu o własnymateriał reprodukcyjny
• Pełny program proﬁlaktyczny dostosowany do potrzeb odbiorcy
• Jednorazowe obsady obiektów od 35-60 tys. szt.

Zakład Wylęgu Drobiu
Stara Wieś
oferuje również:
pisklęta brojlery ROSS

Stara Wieś, ul. Pańska 1
43-330 Wilamowice, woj. śląskie
tel./fax: +48 33 845 95 43
tel. kom. +48 607 345 274

Marketing
tel. kom. +48 607 345 284
tel. kom. +48 607 595 643

Aktualna oferta kurek
odchowanych z odchowów:
VOLIEROWEGO I ŚCIÓŁKOWEGO
16-tygodniowe kurki
ISA Brown oraz ISA Tinted
w terminach:
grudzień/maj 2022 r.

www.midrob.pl

JAJA I PTAKI HODOWLANE

PODŁOŻE METABOLICZNE MOŻE BYĆ
PRZYCZYNĄ ZNACZNYCH STRAT
EKONOMICZNYCH W PRODUKCJI BROJLERÓW
Dr inż. Alina Rachwał

Współczesne linie szybko rosnących ptaków, zwłaszcza
typu brojler, często zapadają na schorzenia atakujące kończyny dolne oraz mające podłoża metaboliczne. Wynika to
na ogół z zakłóceń w zbilansowaniu diety albo warunków
środowiska (temperatura, wentylacja, ściółka i inne podłoże). Również oprócz skłonności genetycznych niemałą
rolę odgrywają czynniki inwazyjne oraz stresy związane
z warunkami wielkostadnego chowu. Choroby te mogą atakować nawet do 20-30% stada, prowadząc do znacznych
strat ekonomicznych. Bardziej wrażliwe są na nie koguty,
a w obrębie płci, ptaki o największych przyrostach.

POZIOM MIKROELEMENTOW,
WITAMIN i NIEKTÓRYCH
AMINOKWASÓW
Nadmierne ilości fluoru w paszy (50
mg/kg) powodują zakłócenie mineralizacji tkanki kostnej i objawy
dyschondroplazji.
Częstotliwość
występowania choroby wzrasta
przy niedostatku cynku, nadmiarze wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych, a zmniejsza się wraz
32

z dodatkiem nasyconych kwasów
tłuszczowych, witaminy E, histydyny, pirydoksyny. Uważa się, że
pirydoksyna i histydyna polepszają
absorpcję cynku w jelitach.
Przy niedoborze manganu w paszy
ulega zahamowaniu wzrost szkieletu, następuje deformacja nasady
kości długich. Wrażliwość tkanki
kostnej na brak manganu wynika
z jego wpływu na procesy metaboliczne, zapewniające wzrost i re-
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foto

generację kości. Niedobór miedzi
i niklu prowadził do wykrzywienia
i łamliwości kości. Zapotrzebowanie
kurcząt brojlerów na miedź, żelazo,
mangan i cynk wynosi odpowiednio
4, 8, 55 i 40 mg/kg paszy. Dodatek
do diety fitazy i celulozy poprawia
dostępność mikroelementów.
Przy niedostatecznej ilości witaminy C następuje resorpcja substancji kostnej, pocienienie i pękanie
korowej warstwy kości. Witamina

C jest niezbędna dla syntezy podstawowego białka tkanki kostnej kolagenu. Dlatego też ptaki są najbardziej wrażliwe na jej niedobór
w okresie wzrostu i budowy tkanki
kostnej.
Niedobór ryboflawiny prowadzi do
paraliżu nóg, a niacyny – do ich deformacji.
Znaczna
zawartość
tłuszczu
(7%) i witaminy A (44 tys. j.m./kg)
w paszy dla kurcząt i indycząt
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www.erka-pily.pl
EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE
W ROZBIORZE I OBRÓBCE DROBIU

Wymagania nowoczesnego przetwórstwa mięsnego są bardzo wysokie – o wartości i jakości
produktu końcowego w znacznym stopniu decyduje jakość i wydajność używanych
urządzeń. Dlatego wyzwaniem dla firmy FREUND było stworzenie urządzeń i narzędzi, które
są wydajne, trwałe i ekonomiczne.

ZKM 2513
Rozbiór uniwersalny drobiu:
kurczak, indyk, kaczka, gęś, królik
 lekka i trwała stacjonarna piła rozbiorowa
 mocowanie na podeście lub łatwy montaż naścienny
 silnik mocowany ponad strefą pracy
 ergonomiczny kształt, wolna przestrzeń robocza
po obu stronach piły
 wytrzymała przekładnia kątowa
 prosta konserwacja i łatwa naprawa
 szczelny silnik chroniony przed brudem i wodą
 na prąd 3-fazowy 4000V, moc silnika 950 Watt
 nóż tarczowy mikrouzębienie faliste 250 mm
 wys. cięcia do 75mm
 bezpieczeństwo pracy i higienę zapewnia wykonanie
zgodne z normą europejską CE

PIŁY TAŚMOWE
















Piły taśmowe idealne dla przemysłu drobiarskiego,
łatwe w obsłudze i wyjątkowo trwałe
Przeznaczone do cięcia i porcjowania wszelkiego rodzaju
świeżej lub mrożonej żywności
Modele dostosowane zarówno do cięć pomocniczych,
jak i do przemysłowego rozbioru
Dostępne różne wykonania stołu piły
- stały / ruchomy / z rampą / z pochylnią
Precyzja i czysta powierzchnia cięcia
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
Solidna i niezawodna konstrukcja
Gładkie, bezspoinowe powierzchnie i higieniczne czyszczenie
Łatwa wymiana brzeszczotu dzięki składanemu
stołowi roboczemu
Oszczędność kosztów dzięki długiej żywotności
brzeszczotów

 BOGATO ZAOPATRZONY MAGAZYN
 WYKAZY CZĘŚCI ZAMIENNYCH

 SZYBKA WYSYŁKA
 DORADZTWO TECHNICZNE

www.erka-pily.pl
TRYMERY – NOŻE KRĄŻKOWE










Napęd elektryczny lub pneumatyczny
Właściwy kształt i średnica ostrza do obróbki drobiu - 35, 52 mm
Niższe koszty eksploatacji dzięki komponentom o niskim zużyciu
Ergonomiczne uchwyty z odpornego na ścieranie tworzywa
Opatentowany system szybkiej wymiany ostrzy bez użycia narzędzi
Znacząca poprawa bezpieczeństwa użytkownika dzięki
opcjonalnemu systemowi bezpieczeństwa START-STOP
Cicha praca, brak wibracji rękojeści
Opcjonalny systemem kontroli głębokości cięcia, łatwa regulacja
bez użycia narzędzi

ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
Filetowanie drobiu, doczyszczanie korpusów, czyszczenie kości. Za pomocą naszych elektrycznych lub pneumatycznych trymerów zapewniamy odpowiednie narzędzie do różnych wymagań Twojej firmy.
Modułowa konstrukcja naszych trymerów daje możliwość wyboru specjalnych średnic ostrzy do obróbki drobiu o średnicy
– 35 i 52 mm oraz licznych opcjonalnych funkcji, m.in. ergonomiczna
podpórka pod kciuk, system rozłączania napędu (start-stop).
SYSTEM ADAPTIVE
POZWALA PODŁĄCZYĆ I UŻYTKOWAĆ NOWOCZESNY TRYMER FREUND
Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM INNEGO SYSTEMU!
SILNIKI NAPĘDOWE ELEKTRYCZNE

TRYMERY PNEUMATYCZNE PNM2

Najnowszy model silnika elektrycznego
FREUND TM-E6001 pozwala na stworzenie
stanowiska pracy w dowolnym miejscu.

Trymer ze zintegrowanym silnikiem
pneumatycznym do zasilania sprężonym
powietrzem pod ciśnieniem 6 bar






Niezwykle cicha bezwibracyjna praca,
mocna konstrukcja
Kompatybilny ze wszystkimi trymerami
Możliwość indywidualnego
ustawienia obrotów





Silnik jednakowy do wszystkich głowic
Antypoślizgowy uchwyt
Dostępne z zespołem uzdatniania
powietrza

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ERKA Piły do mięsa

tel.: 58 325 61 13, 601 986 562 I e-mail: biuro@erka-pily.pl I www.erka-pily.pl
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w początkowym okresie wzrostu
sprzyja pojawianiu się krzywicy po
18. dniach życia. Tłuszcz utrudnia
przyswajanie wapnia i witaminy D3,
a wysoki poziom witaminy A – przyswajalność innych witamin. Przy
zawartości w diecie 48 tys. j.m./kg
witaminy A średnia masa ciała brojlerów po 7. tygodniach zmniejszyła
się z 1744 do 1653 g, ilość witaminy A w wątrobie wzrosła z 138 do
2566 j.m./g, a śmiertelność z 3,5
do 8,0%. Było także o wiele więcej
kogutków ze słabymi nogami. Przy
zwiększonych poziomach witaminy

A (ponad 1500 j.m./kg) pogorszyła
się przyswajalność paszy, pojawiła
się dyschondroplazja piszczelowa.
Problem biotyny w żywieniu drobiu
jest poważny i złożony - wymaga
niezwykłej czujności ze strony żywieniowców oraz precyzji stosowa
wszelkich dodatków do paszy lub
wody. Niedobór biotyny klasycznie
łączy się z uszkodzeniami nóg
u drobiu. Młode ptaki cierpiące na
brak biotyny mają często zdeformowane nogi oraz skrócone i wykrzywione kości śródstopia. Kości
mogą być krótsze o 28% w 3. tygodniu życia. Pośrednio obserwuje się u nich zmniejszenie tempa
reklama
wzrostu i pobierania paszy oraz
zwiększony udział osobników z pęcherzami piersiowymi na skutek
niemożności chodzenia. StwierWEKTRA
dzono, że zastosowanie diety kuProducent
kurydziano-sojowej pozbawionej
Tanie blachy trapezowe
syntetycznej biotyny powoduje:
Alucynk gr. 0,5 mm,
istotne zmniejszenie tempa wzro185 (g/m2)
stu i spożycia paszy przez brojlery
55% Al, 43,4% Zn, 1,6% Si
do 7. tygodnia życia.
Cena od 14,99 zł netto/m2 W serii doświadczeń obejmująBlachy w kręgach
cych praktyczne diety oparte na
Blachy płaskie
kukurydzy zawierające biotynę
Blachy trapezowe OC i kolorowe
w ilości 250 mg/tonę wykazano,
ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy
że problem nóg u indyków został
tel. 507 059 983, 81 887 95 48
zmniejszony z 33 do 5% przywww.wektra.pl | www.taniekregi.pl
hurtownia@wektra.pl
padków poprzez dodatek 200 µg/
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Zawartość biotyny μg/kg

Objawy niedoboru w procentach

stała

dodana

Masa ciała
w wieku
2 tygodni

250
250
250
250

+0
+ 100
+ 200
+ 400

252
266
256
269

Śmiertelność

chore
podeszwy
stóp

dziób

problem
nóg

2/100
0/20
0/20
2/20

53
30
10
5

14
0
0
0

33
30
5
0

Tabela. Wpływ dodatku biotyny na wzrost indyczek

kg syntetycznej biotyny (tabela).
Stwierdzono, że jeśli niedobór
biotyny ma miejsce w pierwszych
trzech tygodniach życia ptaków,
terapeutyczny poziom niezbędny
do likwidacji problemu nóg wynosi
250 mg/tonę (w naturalnych składnikach) plus 400 mg/tonę w formie
dodatku. Zapotrzebowanie ptaków
na biotynę zależy od składu diety. Wykazano, że jęczmień, jęczmień bez łuski i pszenica zawierają mniej przyswajalnej biotyny niż
owies, kukurydza i milo. W innych
badaniach oceniano 23 składniki
na udział przyswajalnej biotyny.
Stwierdzono w nich, że mączki
z nasion roślin oleistych są dobrym
źródłem biotyny, nawet lepszym niż
pasze pochodzenia zwierzęcego.
Według tej oceny wszystkie zboża
okazały się złymi źródłami biotyny.
Obecność niektórych antybiotyków

w diecie stymuluje syntezę i absorpcję biotyny, natomiast sulfonamidy oddziaływują hamująco na
wzrost kurcząt, gdy poziom biotyny w paszy wynosi tylko 50 ug/kg.
Z kolei przy wyższym udziale biotyny sulfonamidy poprawiały tempo
wzrostu ptaków.
Chlor jest potencjalnym antagonistą biotyny. Wykazano, że 3 ppm
tego pierwiastka w wodzie całkowicie inaktywuje 16-6 M rozpuszczalnej biotyny. Prowadzi to do
wniosku, że woda chlorowana nie
powinna być podawana ptakom.
Prawdopodobnie jednak chlor
jest utleniany przez inne składniki wody i diety, co znacznie łagodzi problem. Inny potencjalny
antagonista biotyny to zjełczały
tłuszcz. Stwierdzono destrukcję
biotyny przez różne źródła tłuszczu
w stopniu zależnym od poziomu
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utleniania kwasów tłuszczowych.
Białko jest składnikiem pokarmowym niezbędnym do budowy nowych tkanek. W każdym żywym
organizmie zachodzi nieustanny
rozpad istniejących białek, a na
ich miejsce – budowa nowych.
Niedobór białka w paszy powoduje zahamowanie wzrostu, a nawet zmniejszenie masy ciała oraz
zwolnienie tempa opierzania się.
Ponadto uniemożliwia wytwarzanie
przeciwciał, co w następstwie prowadzi do spadku odporności organizmu na choroby zakaźne i wszelreklama

38

kiego rodzaju toksyny. Niekorzystny i nieekonomiczny jest również
nadmiar białka, zwiększa się wtedy
udział kwasu moczowego we krwi
i może ulec obniżeniu masa ciała.
O jakości i wartości białka decyduje
jego skład aminokwasowy, dlatego
tak ważna jest znajomość zapotrzebowania na poszczególne, aminokwasy i ich znaczenie w przebiegu
procesów biochemicznych zachodzących w organizmie ptaka. Poszczególne aminokwasy służą do
wytwarzania białek potrzebnych do
budowy nie tylko tkanek ciała, lecz
także związków biologicznie czynnych (enzymów, hormonów, przeciwciał) niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu.
Dawka pokarmowa powinna zawierać wszystkie aminokwasy egzogenne w ilościach pokrywających
zapotrzebowanie ptaków, a ponadto białko konieczne do syntezy
aminokwasów endogennych.
Chociaż organizm zwierzęcy może
sam syntetyzować glicynę i serynę,
to jednak dla brojlerów konieczny
jest dodatek tych dwóch aminokwasów endogennych.
Istnieje jeszcze kilka aminokwasów
półegzogennych, które organizm
może wytwarzać z określonych
aminokwasów egzogennych.
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ul. Olszowa 56
58-150 Strzegom
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Obecność ich w diecie zmniejsza
zatem zapotrzebowanie na te aminokwasy, z których powstają. Do
aminokwasów
półegzogennych
należą: cystyna (wytwarzana z metioniny), tyrozyna (z fenyloalaniny)
i hydroksylina (z lizyny). W okresie
wzrostu brojlerów potrzebne są
aminokwasy do budowy nowych
tkanek, a także aminokwasy siarkowe, niezbędne do rozwoju piór.
Niedobór w dawce nawet jednego
z aminokwasów egzogennych powoduje niewykorzystanie pozostałych do syntezy danego rodzaju

białka potrzebnego do budowy tkanek, a tym samym ujemnie wpływa na wzrost. W takim przypadku
białko podane w paszy zostanie
wykorzystane jako źródło energii,
co niepotrzebnie zwiększa koszty
produkcji (przecież znacznie tańszym źródlem energii są, węglowodany). Żródłem energii mogą być
także aminokwasy endogenne wykazujące właściwości glukogenne
(przekształcające się w organizmie
w glukozę i glikogen).
Stwierdzono istnienie antagonizmów między poszczególnymi

reklama

Nowa

NAGRZEWNICA
WODNA
moc do 90kW

FARMA Żuromin sp. z o.o.

Żuromin, ul. Wyzwolenia 128 , tel. 604 234 474, 600 241 783, 23 657 52 60
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl, www.farmazuromin.pl
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autoryzowany dystrybutor piskląt ISA Brown przeznaczonych
do odchowów klatkowych oraz alternatywnych

ZAKŁAD WYLĘGU DROBIU MUSIELAK oferuje:
• Jednodniowe pisklęta nioski towarowej ISA BROWN
oraz NOWOŚĆ! – ISA TINTED - kremowe jajko,
pochodzące z własnych stad rodzicielskich
• pisklęta jednodniowe z obciętymi dziobkami
(na życzenie klienta) z pełną profilaktyką
pierwszego dnia życia
• jednorazowy wylęg do 120.000 sztuk
• własny, specjalistyczny transport z monitoringiem.
ZWD MUSIELAK jest wąsko wyspecjalizowanym zakładem w kierunku lęgów
tylko kurki towarowej, co daje Państwu gwarancję piskląt najwyższej jakości.

FERMY DROBIU MUSIELAK oferują:
• wolierowy odchów kurek do 85 000 sztuk
• klatkowy odchów kurek do 160.000 sztuk
• wolierowy i bateryjny odchów kurek ISA BROWN do 16-18 tyg.
• odchów własnych piskląt z cyklu zamkniętego (własne stada
rodzicielskie i zakład wylęgowy) - gwarantuje Państwu kurkę
najwyższej jakości
• pełen program profilaktyczny dopasowany do fermy odbiorcy
• doradztwo zootechniczne i weterynaryjne
• kontenerowy transport kurki odchowanej do 22.000 sztuk jednorazowo
na terenie całego kraju

Innowacyjne programy szczepień
przeciwko chorobom: ILT, GUMBORO i ND
PISKLĘTA JEDNODNIOWE
601 28 58 36, 601 05 64 84

KURKI ODCHOWANE
503 062 715

ZAKŁAD WYLĘGU DROBIU Niedabyl, 26-804 Stromiec
ODCHÓW KUREK Korzeniówka, 05-504 Złotokłos

Rurka poidełkowa o unikalnym przekroju
powoduje brak gromadzenia osadów

Szerokie gniazda nieśne
Antygrzęda zapewnia
czysty daszek
nad gniazdem

Otwory przygotowane
do podsuszania pomiotu
Zmodyfikowane
korytka paszowe
Ochrona taśmy jajowej

Grzęda zapewnia
łatwe wejście

Gruba taśma
pomiotowa
Unikalna mata
samoczyszcząca
Blokada wejść
do gniazd w nocy
Centralna taśma jajowa

Wąski parapet na którym łatwiej utrzymać czystość

Podłoga pochylona do środka pozwala
każdemu jajku stoczyć się na taśmę jajową

Przejrzystość w Systemie
Łatwa kontrola zwierząt
Optymalne wykorzystanie powierzchni kurnika
przy niskiej zabudowie
Astromata w gniazdach która pozostaje czysta
Brak konieczności ręcznego zbierania jaj z systemu
Łatwe i proste warunki pracy
Niezawodny system zadawania pożywienia
na każdym poziomie instalacji
Czyste jajka z systemu i zminimalizowane straty dzięki
centralnej i zabezpieczonej pastuchem taśmie jajowej
Równomierne rozmieszczenie pomiotu na taśmach
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aminokwasami. Nadmiar lizyny, np.
znacznie zwiększa zapotrzebowanie
na argininę, która jest szybko rozkładana w organizmie ptaka, dlatego nie powstają jej zapasy w tkankach. Natomiast przemiana lizyny
zachodzi powoli i gromadzi się
ona w dużych ilościach w płynach
tkankowych i osoczu krwi. Niedobór argininy działa niekorzystnie
na wzrost ptaków oraz zużycie paszy. Niedobór lizyny obniża tempo wzrostu młodych osobników.
Dlatego stosunek ilościowy lizyny do argininy w paszy powinien
wynosić 1 – 1,2 : 1.
Do aminokwasów współdziałających ze sobą należą metionina
i cystyna. Metionina może całkowicie zastąpić cystynę w dawce,
natomiast cystyna tylko częściowo
- metioninę. Oba te aminokwasy
zawierają siarkę i są ważnymi składnikami pierza. Nadmiar metioniny
działa hamująco na wzrost ptaków.
Metionina uczestniczy w syntezie
adrenaliny.
Inną parę aminokwasów stanowią
fenyloalanina i pochodząca od niej
tyrozyna. Oba te aminokwasy oddziaływują na funkcjonowanie tarczycy, gdyż tyrozyna bierze udział
w wytwarzaniu hormonu tarczycy
tyroksyny. Z udziałem tyrozyny po44

wstaje również adrenalina i melanina. Niedobór tyrozyny prowadzi do
zaburzeń w czynnościach tarczycy, nadnerczy i wątroby. Nadmiar fenyloalaniny i tyrozyny w diecie działa
toksycznie.
Nadmiar w dawce izoleucyny i waliny wymaga zwiększenia dodatku,
leucyny. Niedobór tej ostatniej obniża tempo wzrostu ptaków i powoduje zmiany w śluzówce żołądka.
Obniżenie tempa wzrostu brojlerów
może być także wynikiem nadmiaru
leucyny, jeżeli w diecie jest zbyt mało
izoleucyny i waliny.
Glicyna działa toksycznie, przy małej
ilości kwasu nikotynowego (niacyny)
lub foliowego. Niedobór kwasu nikotynowego usuwa się przez dodatek
tryptofanu, który uczestniczy w syntezie tej witaminy i może ją w poważnym stopniu zastępować. Niedobór
tryptofanu hamuje wzrost i wywołuje
zaburzenia w ciśnieniu krwi oraz zaburzenia wzrokowe. Niedobór tryptofanu, a tym samym kwasu nikotynowego staje się przyczyną toksyczności glicyny. Nadmiar tryptofanu jest
toksyczny. W praktyce produkcyjnej
częściej obserwuje się niedobór niż
nadmiar poszczególnych aminokwasów w paszach. Skład aminokwasowy białek diety decyduje o ich
wartości biologicznej.

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 361/10/2021 www.informatordrobiarski.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

POSTĘPOWANIE Z JAJEM OD ZNIESIENIA
DO KONSUMENTA
Bartosz Korytkowski

Polska jest dużym unijnym producentem jaj kurzych. Skala produkcji plasuje nasz kraj na szóstej pozycji na rynku
Unii Europejskiej, a posiadamy około 9% udział w tej produkcji, która wykazuje trend wzrostowy. Przychody pochodzące z eksportu jaj w 2020 roku wynosiły 203 mln EUR,
co prawda w 2019 roku eksport wynosił 226 mln EUR, jednak te mniejsze wpływy odnotowano z uwagi na wprowadzone ograniczenia w handlu w związku z rozwojem pandemii Covid-19.
Na całym świecie jaja stanowią
bardzo ważny produkt żywnościowy. W naturze nie ma drugiego
takiego produktu, który gromadzi
w sobie tyle potencjału. Dwa jaja
dziennie pokrywają nam całkowicie zapotrzebowanie na cholinę,
która chroni wątrobę oraz na aminokwasy egzogenne niezbędne do
budowy komórek i tkanek. Białko
jaja przez Światową Organizację
Zdrowia zostało uznane za międzynarodowy wzorzec składu aminokwasowego. Na szczęście opadły już dawno emocje związane
z cholesterolofobią.
46

Ponadto jajo zawiera liczne fosfolipidy, m.in. lecytynę potrzebną do
sprawnego funkcjonowania mózgu
i układu nerwowego, składniki mineralne, m.in. fosfor i żelazo oraz
niemal wszystkie witaminy, w tym
cały garnitur witamin z grupy B,
a zwłaszcza B12, na której braki
często bywają narażeni np. wegetarianie. Dwa jaja dziennie dostarczają nam 100 procent dziennego
zapotrzebowania na tę witaminę.
Co ważne, występuje ona w towarzystwie lipidów, które dodatkowo wzmacniają jej przyswajanie. Te dwa jaja dziennie to także
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odpowiednia dawka luteiny, która
wzmacnia wzrok i połowa zapotrzebowania na witaminy A i E.
Jaja kurze przeznaczone do konsumpcji muszą podlegać odpowiednim procedurom kontroli. Jakość handlowa jaj spożywczych
sprzedawanych w naszym kraju
na cele konsumpcyjne czy też
przetwórcze jest określona w odpowiednich dokumentach normalizacyjnych obowiązujących na
obszarze Unii Europejskiej. Uregulowania unijne obowiązują również w odniesieniu do jaj importowanych. Rozporządzenia okre-

ślają jakość handlową jaj kurzych
wymaganą dla klas jakościowych
A i B. Jaja klasy A przeznaczone do
obrotu handlowego muszą być odpowiednio sortowane i znakowane,
natomiast jaja klasy B są kierowane
do przetwórstwa spożywczego.
Obowiązujące przepisy wyznaczają bardzo krótki okres czasu na
przygotowanie jaj dla konsumentów. W tym czasie nie jest możliwe
pogorszenie jakości jaj w stosunku
do ustalonych kryteriów świeżości. Od daty zniesienia jaj może
upłynąć najwyżej 10 dni, w którym to czasie jaja powinny być
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w zakładzie pakowania prześwietlone, zapakowane i etykietowane.
Gwarantem zachowania tego terminu jest data minimalnej trwałości
umieszczona w dniu pakowania jaj.
Aktualnie obowiązujące przepisy
zalecają przechowywanie jaj w stabilnej temperaturze, bez dokładnego określenia jej wartości, w magazynach pozbawionych obcych
zapachów, zabezpieczone przed
nasłonecznieniem,
nadmiernym
ciepłem, przed wstrząsami. Europejskie przepisy higieny zobowiązują natomiast do zachowania
okresu 21 dni od daty zniesienia,
w którym jaja mogą być oferowane konsumentom. Nie określa się
natomiast długości okresu przechowywania jaj klasyfikowanych,
przeznaczonych do przetwórstwa.
Przepisy zabraniają mycia i czyszczenia przed i po klasyfikacji jaj klasy jakościowej A, przeznaczonych
dla konsumentów indywidualnych
i zbiorowych. Kryterium mycia nie
dotyczy jaj klasy B, które są kierowane z zakładu pakowania wyłącznie do celów przetwórstwa spożywczego i niespożywczego.
Jaja klasy A powinny być znakowane kodem producenta i kodem
określającym system utrzymania
kur nieśnych. Zadaniem znakowa48

nia jaj na skorupie jest zapewnienie
identyfikacji produktu. Kod stempluje się na skorupie jaja w miejscu
jego produkcji lub w pierwszym
zakładzie zatwierdzonym do pakowania. Zgodnie z przepisami UE
systemy chowu oznacza się następującymi cyframi:
1 – chów wolnowybiegowy
2 – chów ściółkowy
3 – chów klatkowy
0 – chów ekologiczny.
Po tych cyfrach następują litery.
Symbol kraju producenta oznacza
się literami, np. PL – dla Polski. Następnie numer nadany przez lekarza weterynarii, oznaczający województwo, powiat i gospodarstwo.
Ponadto na każdym opakowaniu
jaj winna znajdować się informacja „najlepiej spożyć do…”, nazwa
i adres zakładu pakowania, liczbę
zapakowanych jaj, ich klasa jakościowa i wagowa, a także słownie
system chowu kur.
Jaja klasy A powinny charakteryzować się prawidłowym kształtem,
czystą i nieuszkodzoną skorupą,
nieruchomą komorą powietrzną,
której wysokość nie przekracza 6
mm, żółtkiem widocznym podczas
prześwietlania bez wyraźnego
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SYSTEMY
PASZOWE
WENTYLACJA

OŚWIETLENIE
AKCESORIA
DO HODOWLI

SYSTEMY
POJENIA
OGRZEWANIE

SPRAWDŹ NASZ E-SKLEP!
www.SKLEP.FARMAZUROMIN.pl

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 128
tel. 604 234 474, 600 241 783, 23 657 52 60
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl, www.farmazuromin.pl
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Jaja klasy A powinny być
znakowane kodem producenta
i kodem określającym system
utrzymania kur nieśnych.

zarysu, lekko ruchomym podczas
obracania, białkiem przejrzystym,
brakiem ciał obcych i nieswoistych
zapachów. Jaja klasy A nie są myte
ani czyszczone i nie są w Polsce
poddawane utrwalaniu lub chłodzeniu. Jaja nieposiadające cech
jakościowych określonych dla klasy A i jaja, które przestały mieć te
cechy klasyfikowane zostają jako
jaja klasy B.
Jaja klasy A są sortowane na klasy
wagowe oznaczone symbolami XL
– do 73 g, L – od 73 do 63 g, M od
63 do 53 g, S – poniżej 53 g. Sortowanie, znakowanie oraz pakowanie
jaj do obrotu handlowego powinno
się odbywać w przedsiębiorstwach
spełniających określone kryteria lokalowe i wyposażenia, które otrzymały dopuszczenie właściwych
władz, i którym został nadany numer rejestracyjny.
Jajo dzięki swojej specyficznej
budowie i zawartości biologicznie
52

czynnych związków można zaliczyć do jednego z najtrwalszych
surowców zwierzęcego pochodzenia. Jednakże począwszy od dnia
zniesienia, podlega ono różnym
procesom starzenia się, uzależnionym od temperatury, wilgotności
względnej i od czasu przechowywania. Im jaja przechowywane są
w chłodniejszej temperaturze, tym
dłużej zachowują świeżość. Starzenie się jaj jest związane z wystąpieniem i stopniowym pogłębianiem
się szeregu zmian o charakterze
fizycznym, chemicznym i mikrobiologicznym. Jak szybko te zmiany
będą postępowały, uzależnione
jest od wielu czynników. Jak wspomniano, największy wpływ wywierają tutaj temperatura i wilgotność
względna w pomieszczeniu, w którym jaja są przetrzymywane. Pierwsza ze zmian fizycznych to ubytek
masy jaja, a następie powiększenie
się komory powietrznej, rozrzedzenie białka, pogarszanie się zapachu, zmiany fluorescencji skorupy,
jak też powstawanie jej marmurkowatości. Niektóre z tych zmian
możemy z łatwością stwierdzić,
bez potrzeby rozbijania jaj. Skorupa jaja długo przechowywanego
posiada połyskliwy odcień. Znacznie powiększa się w nim komora
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powietrzna, ponadto następuje rozrzedzenie białka, które rozlewa się
i ma większą powierzchnię aniżeli
w jaju świeżym. Chalazy ulegają
rozkładowi, a tym samym nie mogą
utrzymywać żółtka w centralnym
położeniu.
Ubytek masy jaja jest przede
wszystkim spowodowany wyparowywaniem wody z białka oraz
w niedużym stopniu ulatnianiem
się powstających w wyniku rozkładu chemicznego treści jaja gazów
(dwutlenek węgla, amoniak, azot,
czasami siarkowodór). Wyparowywanie wody przebiega w sposób
ciągły, lecz nierównomierny, początkowo jest ono silniejsze, a następnie słabsze na skutek zmniejszającej się przepuszczalności błon jajowych (białkowej i podskorupowej).
Jaja o małej masie zazwyczaj wysychają szybciej, ponieważ posiadają większą w stosunku do masy
powierzchnię. Istotne znaczenie ma
także oprócz temperatury i wilgotności ruch otaczającego powietrza
i budowa skorupy (jej porowatość).
Miarą ubytku wody z jaja jest głębokość komory powietrznej. Wzrasta ona najszybciej w pierwszych
dniach po zniesieniu, a następnie
coraz wolniej. W jaju bardzo dobrej jakości głębokość komory po54

wietrznej nie powinna przekraczać
5- 6 mm (wskazuje to, że od dnia
zniesienia jaja upłynęło od 6 do 8
dni). Prześwietlając jaja, zwraca się
również uwagę na barwę komory
powietrznej, ciemna barwa stanowi
dowód świeżości, wraz z upływem
czasu komora powietrzna coraz
bardziej jaśnieje.
Zmniejszanie się masy jaja jest
skorelowane ze zmniejszaniem
się masy właściwej. Masa właściwa w dniu zniesienia wynosi około
1,085 g/cm³, a przy długotrwałym
przechowywaniu jaj w niekorzystnych warunkach temperaturowych
i wilgotnościowych masa właściwa
maleje do nawet 0,900 g/cm³. Prostym sposobem określenia świeżości jaj jest ich zanurzeniu w naczyniu z wodą. Jaja świeże układają się
na dnie naczynia poziomo, nieco
starsze również opadają na dno,
ale przyjmują tam pozycję pionową,
a te bardzo stare po prostu pływają
na powierzchni wody.
W czasie przechowywania ilość
białka gęstego maleje, a jego struktura zanika. Jednocześnie zwiększa
się ilość białka rzadkiego. Związane
jest to z tym że zawartość owomucyny w białku gęstym ulega zmniejszeniu i jej włókna stają się mniej elastyczne. Na zmiany te wpływ ma pH
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i stężenie dwutlenku węgla w białku
oraz działanie enzymów proteolitycznych. Rozrzedzenie białka
stwierdzić można poprzez obserwację widoczności i ruchliwości żółtka.
Ubytek wody w białku jaja następuje także poprzez dyfuzję do żółtka.
Wzrost zawartości wody w żółtku
powoduje z kolei powiększenie jego
objętości. Błona witelinowa staje się
coraz słabsza. Po wylaniu na talerzyk treści jaja żółtko wysokiej jakości jest wypukłe i zajmuje znacznie
mniejszą powierzchnię rozlewu niż
żółtko jaja długo i nieodpowiednio
przechowywanego.
Białko świeżo zniesionego jaja ma
pH 7,6. W czasie przechowywania
wzrasta jego alkaliczność oraz alkaliczność żółtka. W jajach bardzo
starych pH białka ponownie ulega
obniżeniu. Przyczyną wzrostu alkaliczności jest ubytek dwutlenku
węgla oraz zmiany stężenia dwuwęglanów sodu i potasu obecnych
w treści jaja.
Zmiany chemiczne prowadzą do
powstania m.in. dwutlenku węgla,
amoniaku, wody, siarkowodoru,
wolnych kwasów tłuszczowych. Powoduje to w rezultacie pogarszanie
smaku i zapachu jaj. W czasie przechowywania jaj drobnoustroje po
przeniknięciu przez skorupę i błony

podskorupowe oraz po przełamaniu barier bakteriobójczych i czynników bakteriostatycznych ulegają
namnożeniu. Wzrost drobnoustrojów i związane z nim procesy biochemiczne są powodem postępującego rozkładu treści jaj.
Reasumując, bardzo ważne jest
aby, jak najszybciej po zniesieniu
jaja zostały zebrane i przeniesione do czystego magazynu. Jaja
powinny być zbierane kilka razy
dziennie. Należy uważać, aby nie
uszkodzić cienkiej mucynowej warstwy ochronnej pokrywającej pory
w skorupie. Jaja od zdrowych kur
w momencie zniesienia są czyste i wolne od wszelkich zarazków
chorobotwórczych, jednakże bezpośrednio po zniesieniu, gdy są
jeszcze ciepłe i wilgotne, stanowią doskonałą pożywkę dla wielu
mikroorganizmów. Większość jaj
spożywczych zostaje zakażona
w kurniku. Bakterie znajdują się
na ściółce i są przenoszone do
gniazd. Im dłużej jaja przebywają
w gniazdach, tym większe jest zagrożenie. Producenci jaj konsumpcyjnych powinni dysponować pomieszczeniem do składowania jaj,
jak też posiadać urządzenia do ich
prześwietlania.
Spis piśmiennictwa dostępny u autora
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Firma specjalizująca się w produkcji
i sprzedaży maszyn do ścielenia
w obiektach inwentarskich.
Dealer ładowarek kołowych firmy KMM.

Sztandarowym produktem firmy jest ścielarka, która ma zastosowanie podczas każdego
rodzaju ścielenia, gdzie wykorzystywane są okrągłe baloty o średnicy 120-180 cm. Cichy
i wydajny napęd pozwala z powodzeniem pracować naszą ścielarką w trakcie chowu np.
wśród indyków, gęsi oraz kaczek. Ważnym parametrem naszej ścielarki jest odpowiednie
rozwinięcie, rozdrobnienie i równomierne zaścielenie.

BRAMA
BIOASEKURACYJNA
nazywana również bramą dezynfekcyjną, przeznaczona jest do oprysku
środkiem dezynfekującym wszystkich
pojazdów: maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, samochodów
osobowych w rolnictwie oraz w przemyśle spożywczym. Umożliwia automatyczne uruchamianie i rozłączanie
natrysku pojazdu.
Brama bioasekuracyjna zabezpiecza przed przeniesieniem przez pojazdy chorób wirusowych (np. ASF, ptasiej grypy) na teren fermy czy zakładu produkcyjnego.

Wymiary bramy: wysokość 5 m, szerokość 4 m.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej – www.agroblaz.pl
oraz pod numerem telefonu – 502 024 204. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!
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AGROBLAZ – wyłącznym
importerem belgijskiej firmy
Robert w Polsce
Firma Robert,

to producent ścielarek, wozów
paszowych, osprzętu do ładowarek
oraz agregatów do regeneracji łąk
i pastwisk.

FIRMA AGROBLAZ ZMIENIŁA SWOJĄ LOKALIZACJĘ.
ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY
MIESZCZĄCEJ SIĘ W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ 1B,
63-500 NIEDŹWIEDŹ PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 11.
www.informatordrobiarski.pl 361/10/2021 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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SPRZEDAM
LINA KORALIKOWA DO PASZOCIĄGÓW
„Jasienica”, „Zamarskie” o gr. 6,3 mm,
z podwójnym czarnym koralikiem.
Lina w 2 gatunkach: standard
i o podwyższonej o 80% elastyczności.
Kompletne paszociągi linowo-rurowokoralikowe. Wszystkie części zamienne
do ww. paszociągów, elementy karmików.
Tel. kom. 513 124 521

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE RASY
ROSA 1 18 tygodniowe
Tel. 607 405 821

SPRZEDAM POMPY MARKI BUSCH
– STAN IDEALNY R5 0305D, R5 0400C,
R5 0500C, R5 0630C, nowy traysealer
firmy BMB pakujący w próżni, MAP i Skin
Zapewniamy atrakcyjne ceny!
Kontakt: Dli-Elektrocar s.c
tel. 533 661 437/ 22 612 30 60

SPRZEDAM APARATY WYLĘGOWE
D-36, D-72 oraz KLUJNIK Atlas 180 w
bardzo dobrym stanie (producent AgrariaGostyń). Małopolska, Tel. 603 194 635

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
RASY HYLINE
w ilości 35 000 szt. produkująca jajka
kremowe. Data wstawienia 05.10.2021r.
Odchów ściółkowy (woliera). Pełna
profilaktyka szczepień. Posiadamy
specjalistyczny transport. Data wstawienia
05.10.2021r. Tel. 576 867 602

SPRZEDAM KURKI LOHMANN BROWN
w ilości 360 000 szt. z nowej
odchowalni klatkowej. Wstawienie:
17.09.2021 r. 16 tygodni – 07.01.2022 r.
Tel. 531 658 989
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RUSZTA PLASTIKOWE I DREWNIANE
o rozmiarach 100 x 60 cm (plastikowe),
120 x 100 cm (drewniane), dowolna ilość.
Tel. kom. 502 592 194, www.verkapplus.pl

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
ISA BROWN w ilości 36 000 szt. data
wstawienia 17.06.2021r. Odchów
ściółkowy. Pełna profilaktyka
weterynaryjna. Posiadamy specjalistyczny
transport. Tel. 576 867 602

SPRZEDAM WOLIERĘ TOWAROWĄ
BOLLEGG TERRACE (dwa wstawienia)
oraz ODCHOWALNIĘ BOLLEGG STARTER
Tel. 507 186 237, 504 837 771

JAJA ŚCIÓŁKOWE 2PL,
90 tys. szt. dziennie, jaja kremowe 50 tys.
szt., jaja brązowe. Tel. 71 314 88 92,
Tel. kom. 601 774 867
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SPRZEDAM
PASZOCIĄGI SPIRALNE
nowe i używane, systemy pojenia,
brojlery nioska, wentylatory i inne.
www.agrafarm.pl
Tel. kom. 507 186 237, 504 837 771

SPRZEDAM KURKI
LOHMANN BRĄZOWY, BIAŁY, SANDY
w ilości 300 tys. szt.
Wstawione: 06.06.2021, 21.06.2021,
30.07.2021, 15,08,2021
oraz kurki kolorowe 16 tygodniowe.
Specjalistyczny transport.
Tel. kom. 531 658 989

ZGRZEWANIE TAŚM DO POMIOTU,
zgrzewanie taśm do jaj w gniazdach
automatycznych, przenośniki taśmowe
do pomiotu, taśmy do przenośników,
taśmy do pomiotu, centralne zbiory jaj,
łańcuch paszowy, oprawy łożyskowe,
napędy do łańcucha paszowego,
zakola do łańcucha paszowego.
Tel. 691 943 121

SPRZEDAM KURKI OGÓLNOUŻYTKOWE
ROSA (KOLOROWE) oraz towarowe
Lohmann brązowy, Lohmann biały
oraz ISA brązowe i białe, w ilości 260.000
szt. Data wstawienia: 26.05.2021,
17.06.2021, 08.07.2021, 12.07.2021,
23.07.2021, 05.08.2021, 25.08.2021,
12.09.2021, 26.09.21, 05.10.21
Odchów ściółkowy (woliera). Posiadamy
specjalistyczny transport. Tel. 608 751 567

KLATKI i KONTENERY
DO PRZEWOZU DROBIU.
Posiadamy na sprzedaż duże ilości
używanych klatek do przewozu drobiu
(pomarańczowe Polnet, Aytav
oraz czarno-czerwone Katex).
Cena 35 zł netto za klatkę.
W sprzedaży również:
• używane kontenery do przewozu
drobiu (12-szufladowe), cena 2.700 zł
netto za kontener.
• używane naczepy do przewozu drobiu
w klatkach i kontenerach
Wystawiamy fakturę VAT.
Ceny do negocjacji. Towar do odbioru
w Tomaszowie Mazowieckim.
Tel. Adam 660 334 704

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
ROSA 1 (kolorowe) w ilości 45 000
szt. Data wstawienia 05.07.2021
Odchów ściółkowy. Pełna profilaktyka
weterynaryjna. Specjalistyczny transport.
Tel. 608 751 567

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
ROSSA, LOHMANN BROWN, LSL I SANDY
30 tys. sztuk, - wstawione: 19.07.2021
Odchów ściółkowy, pełna profilaktyka
weterynaryjna. Możliwość transportu.
Tel. 790 73 63 65, Wielkopolska
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SPRZEDAM
SPRZEDAM:
• Klipsownica półautomatyczna
hiszpańska Barroso, SK 5-100 do kalibru
100 mm (fabrycznie nowa) z gwarancją
• Pakowaczka próżniowa
Supervac 169B do mięsa i wędlin
z pompą 250 m3
• Kuter LASKA KR 500 VAC
• Separator kości wołowych
i wieprzowych INJECT STAR P40
• Nadziewarka Handtmann Vf 100
(po remoncie)
• Nastrzykiwarka Lutetia 2000 144 igły,
142 noże, 2 głowice
• Obkurczacz do pakowania próżniowego
SUPERVAC AT 8 z gwarancją
• Pakowarka próżniowa SUPERVAC GK
501 B do mięsa i wędlin z pompą
1000 m3 i 300 m3 Busch
• WIBO 8 obkurczarka
a także usługi:
Naprawa starszych nadziewarek
Handtmann Vf 50, VF 80, VF 200, VF 300.
Remonty pomp próżniowych
Busch i Rietschle.
Remonty klipsownic Technopack.
Kontakt:
Tel. 501 659 868, 22 612 30 60

NAJTANIEJ
JANSEN, VENCOMATIC, VAN GENT,
ruszt plastikowy i drewniany
z podłożem, grzędy, paszociągi
spiralne i łańcuchowe.
Tel. 507 186 237, 504 837 771
www.agrafarm.pl
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KURKI LOHMANN
BROWN, SANDY, WHITE
60 000 szt.
Wstawienie 10.06.2021 r.
Pełen program szczepień.
Transport na terenie Polski.
Ferma w czystych okolicach
Lubelszczyzny.
wwww.fermywiejak.pl,
tel. 510 89 89 79

SPRZEDAM
WYPOSAŻENIE FERM
karmidła, poidła, nagrzewnice,
wentylatory (dowolna ilość).
Tel. 502 592 194,
www.verkapplus.pl

SPRZEDAM KURKI NIOSKI
RASY TETRA SL.
Odchowanie w systemie ściółkowym.
30.04.2021 r. - 4000 szt.
05.06.2021 r. - 4000 szt.
10.09.2021 r. – 13000 szt.
10.09. 2021 r. - 2000 szt. rasy Harco
Tel. 690 435 096

NAJSKUTECZNIEJSZY
PREPARAT NA PTASZYŃCA.
Efekt gwarantowany.
Tel. 502 592 194,
www.verkapplus.pl
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SPRZEDAM
SPRZEDAM KURY
z niemieckiej wylęgarni Lohmann:
Lohmann Brown 80 tys. szt.,
Lohmann White 20 tys. szt.,
Wstawienie: 01.06.2021, 08.08.2021
Oferujemy transport.
Edward Roszak,
Kopanki k. Nowego Tomyśla
Tel. kom. 507 030 425

OFICJALNY DYSTRYBUTOR
MARKI JANSEN W POLSCE
oferuje: gniazda automatyczne,
systemy transportu jaj, woliery,
pakowaczki Sanovo, roboty Kletec,
systemy żywienia i pojenia,
wyściółki Astroturf.
Części zamienne, sprzęt używany.
Zapraszamy na nową stronę
www.hopex.pl
Zadzwoń-przygotujemy
indywidualną ofertę
e-mail: hopex@hopex.pl
Tel. 95 728 38 08, 502 123 510

SPRZEDAM KURKI
ODCHOWANE W SYSTEMIE
WOLIEROWYM I ŚCIÓŁKOWYM ISA
BROWN oraz ISA TINTED
W terminach:
grudzień/maj 2022 r.
MIDROB – woj. śląskie,
tel. kom. 607 345 284
e-mail: midrob@midrob.pl

SORTOWNICE DO JAJ
• naprawy bieżące, remonty kapitalne
sortownic do jaj
• skup, sprzedaż sortownic do jaj
Tomax, tomaszsol@o2.pl
Tel. kom. 603 533 502

SPRZEDAM:
• FERMĘ DROBIU na 30 000 kur typu
woliera 2PL
• FERMĘ DROBIU na 40 000 kur typu
woliera 2PL
• FERMĘ KUR NIOSEK
nowe klatki typu woliera 2PL,
4-piętrowe, (Specht),
3 obiekty na 100 000 kur niosek,
ogrodzone 3 ha w tym dom mieszkalny
i pom. socjalne, waga elekt.,
mieszalnie pasz w tym
biny na 1200 ton zboża.
dodatkowo
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA
FERMY DROBIU.
Tel. 71 314 88 92,
Tel. kom. 601 774 867

SORTOWNICE SPRZEDAŻ – SKUP
Wydajność od 1600 szt./h do 50.000
szt./h, możliwość wraz z drukarką.
Naprawy, remonty kapitalne
- wszystkie typy.
Tel. kom. 603 930 803
www.sortownicejuszczak.pl
biuro.sortownicejuszczak@op.pl
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SPRZEDAM
USŁUGI
SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
ISA BROWN
Ilość:15 000 sztuk,
Data wstawienia: 20.07.2021r.
Odchów wolierowy.
Pełna profilaktyka weterynaryjna
Jaj-Pol Stanowice woj. śląskie
Sprzedaż listopad
Tel 600 378 299, 606 33 44 29

SPRZEDAM KURY Z WOLIERY
16-17 tygodni. Ilości i terminy
do uzgodnienia.
Kontakt: 502 592 194

ŁUSKARKI lodu „MAJA” i „HIGEL”
od 100 do 6000 kg/dobę.
Nowe i używane z gwarancją.
Remonty maszyn. Najniższe ceny w kraju.
Tel. 602 283 252, tel./fax. 33 815 61 35,
e-mail: phu.west@vp.pl,
Zapraszamy na stronę: www.phu-west.pl

SPRZEDAM GNIAZDA
AUTOMATYCZNE FIRMY JANSEN,
dł. od 65 do 100 m wraz z pozostałym
wyposażeniem, stan techniczny
bardzo dobry.
Tel. 502 592 194, www.verkapplus.pl

KUPIĘ
USŁUGI
KUPIĘ JAJKA BRĄZOWE
LUB KREMOWE z chowu klatkowego
oraz chowu ściółkowego i wolnego
wybiegu. Stała współpraca.
Tel. 502 372 076, 503 004 721

KUPIĘ RYNIENKI
DO ZBIORU JAJ,
nowe lub używane
do elewatorów MELLER.
Kontakt: 697 878 779

ODWIEDŹ informatordrobiarski.pl
NASZĄ STRONĘ
WWW
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
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USŁUGI
MYCIE KURNIKÓW,
HAL, CHLEWNI, OBÓR
- przed myciem
pianowanie kenosanem GRATIS!
- zamgławianie termiczne
- białkowanie pomieszczeń
- dezynfekcja na mokro
- zwalczanie ptaszyńca
kurzego, pleśniakowca lśniącego itp.
- fumigacja, odszczurzanie
- wypalanie maszyną, zwalczanie
kokcydiozy
- oprysk wodą amoniakalną,
zwalczanie kokcydiozy
- siarczan + wapno + woda,
zwalczanie kokcydiozy
- monitoring deratyzacyjny
(HACCP, BRC, IFS)
Wysoka jakość usług za rozsądną cenę!
TEREN KRAJU.
Tel. kom. 600 137 410
e-mail: a.panfil.ddd@interia.pl

ZAŁADUNKI DROBIU
Kilka ekip, 15 lat doświadczenia,
certyfikat dobrostanu RTA.
Kontakt: 602 265 925

MYCIE, DEZYNFEKCJA
OBIEKTÓW INWENTARSKICH
15 lat doświadczenia, kilka ekip
• mycie kurników
• mokra dezynfekcja
• zamgławianie
• oprysk wodą amoniakalną
• siarczan, wapno
Kontakt: 602 265 925
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ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE (dane do wystawienia faktury)
Firma:

......................................................................................................

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osoba do kontaktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogłoszenie w ramce:
Treść ogłoszenia:

Zgłoszenia pod adresem e-mail: drobiarski@koopress.com
CENNIK JEDNEJ EDYCJI OGŁOSZENIA DROBNEGO (BRUTTO):
ogłoszenie
drobne

100 zł

ogłoszenie drobne
w ramce

120 zł

Warunkiem zamieszczenia (lub przedłużenia) ogłoszenia drobnego jest: uiszczenie przedpłaty (wg. cennika) przed każdorazową edycją lub w kwocie obejmującej wielokrotność
edycji; oraz potwierdzenie treści i ilości edycji. Brak przedpłaty i/lub niedostarczenie treści
ogłoszenia w terminie do 18. dnia miesiąca poprzedzającego wydanie Informatora, w którym ogłoszenie ma się ukazać, oznacza jego niezamieszczenie na łamach czasopisma

Wszelkie ogłoszenia do kwoty 200 zł
publikowane są wyłącznie na zasadzie przedpłat.
Konto: KOOPRESS Sp. z o.o. PKO BP SA I O/Olsztyn
70102035410000570202800811 SWIFT: BPKO PL PW

Informujemy, że jesteśmy płatnikiem VAT (23%)
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Termin oddania numeru
do druku - 19. dnia
każdego miesiąca
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Agroblaz artykuł sponsorowany 54, 55
Agropian

25

Avena

3

Big Dutchman

9

Bonita				

36

Cembrit

19

Ergoferm/Fienhage
Elfin Consulting		
Ecopig

40, 41
7
20

Erka

32, 33

Farma Żuromin

38, 47

Indoor
INWESTPOL-MONTER

IV str. okł.
21

Jotafan

48, 49

Malesa

II str. okł

Musielak
Park drobiarski
P. H. Czachorowski

39
III str. okł.
1

Polnet

43

Riello

22, 23

Specht

14

Wektra

34

Wit-Pol

51

Womar

5

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

24

Firma Drobiarska

37

Verbeek

27

Geneu

15

ZAW-BUD

17

Hog Slat

13

ZWD Midrob

29
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Dane techniczne materiałów do reklam

Ogłoszenia do naszego informatora możecie Państwo dostarczyć
w następujących formatach graficznych:

1. EPS CMYK z Illustratora z fontami zamienionymi na krzywe, rozdzielczość osadzonych
grafik – nie mniejsza niż 300 dpi. (wersja CS6 i niższa)

2. PDF CMYK z fontami zamienionymi na krzywe, rozdzielczość osadzonych grafik
– nie mniejsza niż 300 dpi.

3. TIFF CMYK o rozdzielczości 300 dpi
Formaty reklam:

cała strona*
144 x 205 mm

1/2 strony
119 x 88 mm

1/4 strony
58 x 88 mm

* Wszystkie ważne elementy reklamy na całą
stronę, teksty, znaki
firmowe, muszą być
umieszczone min. 8
mm od krawędzi strony
i mieścić się w obszarze
128 x 189 mm. Reklama
na całą stronę musi być
przygotowana ze spadami +5 mm (od każdej
krawędzi strony). Wymiar reklamy ze spadami
154 x 215 mm.

1/2 strony
w pionie
58 x 177 mm

Cennik reklam netto
Powierzchnia
reklamowa:

Cena jednostkowa za reklamę (2 kolory)
w zależności od ilości zamówionych edycji
1

3

6

12

cała strona

840 zł

760 zł

720 zł

670 zł

1/2 strony

630 zł

570 zł

540 zł

500 zł

1/4 strony

420 zł

380 zł

360 zł

340 zł

Cena jednostkowa za reklamę (pełnokolorową)
w zależności od ilości zamówionych edycji
cała strona

1350 zł

1220 zł

1156 zł

1080 zł

1/2 strony

1100 zł

980 zł

930 zł

880 zł

1/4 strony

672 zł

608 zł

576 zł

544 zł
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