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JAK DBAĆ

O ZDROWE JELITA
U DROBIU?

RACJONALNE
ŻYWIENIE PTAKÓW

Rodzinnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

SYSTEMY POKRYĆ DACHOWYCH

BLACHY

TRAPEZOWE
l DACHÓWKOWE

• blacha alucynk od 18 zł za m2
• blacha dachówkowa od 21 zł za m2
• blacha poliester od 21 zł za m2
V PŁYTY WARSTWOWE
V EUROFALA

V SYSTEMY DOCIEPLEŃ

V PŁYTY POLIURETANOWE
V WEŁNA MINERALNA

V WSZYSTKIE SYSTEMY W KURNIKACH,

CHLEWNIACH I OBORACH.

PRODUKCJA l MONTAŻ
KONSTRUKCJI STALOWYCH.
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI!!!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Krzysztof Malesa
Wojciechówka 7D, 62-800 KALISZ
tel. (062) 501 20 22, tel. kom. 501 450 509

www.malesapd.pl

e-mail: kontakt@malesapd.pl

Dzień dobry, do Państwa rąk trafia wyjątkowy
grudniowy numer, na który czekamy cały rok.
Przesyłamy w imieniu całej redakcji i Naszych
Klientów najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Dużo spokoju dla nas wszystkich!
Co w numerze – w grudniowym wydaniu
poświęcamy uwagę tematom żywieniowym.

Zdrowy przewód pokarmowy to
podstawa. Jak donoszą badania – pełne

ziarno pszenicy w paszy dla brojlerów ma
dobroczynne działanie – pobudza aktywność
żołądka, a dzięki temu poprawia wydajność
i dobrostan ptaków. „Wg Głównego Urzędu
Statystycznego zbiory zbóż w Polsce ogółem
ocenia się na 33,5 mln t, tj. o około 16% więcej
w porównaniu ze zbiorami ubiegłorocznymi.
Produkcję zbóż podstawowych z mieszankami
zbożowymi szacuje się na 29,0 mln t, tj. też
o około 16% więcej od uzyskanej w 2019 r. (GUS,
2020)”./s.4/ Dzięki wieloletnim badaniom można
opracować receptury żywieniowe w zależności
od gatunku i typu użytkowego, rasy itp. Jak
zbilansować dietę, jak ocenić wartość białek
w paszy, jakie znaczenie mają aminokwasy
/s.24/ Dbanie o zdrowe jelita u drobiu to
kluczowe zadanie dla hodowcy. Odpowiednia
mikroflora jelitowa to podstawa dobrego rozwoju
i jakości finalnych produktów odzwierzęcych.
/s.48/ Przypominamy o przestrzeganiu zasad
bioasekuracji – ptasia grypa nie odpuszcza.
W ramach miłych wspomnień- zapraszamy na
relację z długo wyczekiwanego sympozjum
drobiarskiego w Zakopanem – kto był ten Wie :),
a dla pozostałych krótka fotorelacja.
Katarzyna Urbaniak
Redaktor naczelna
kurbaniak@koopress.com
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JAJA I PTAKI HODOWLANE

PSZENICA W ŻYWIENIU KURCZĄT
BROJLERÓW
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk
Dr inż. Ryszard Gilewski

Wg Głównego Urzędu Statystycznego zbiory zbóż w Polsce ogółem ocenia się na 33,5 mln t, tj. o około 16% więcej
w porównaniu ze zbiorami ubiegłorocznymi. Produkcję
zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje
się na 29,0 mln t, tj. też o około 16% więcej od uzyskanej
w 2019 r. (GUS, 2020).

*szacunek
Ryc. 1 Zbiory podstawowych zbóż i mieszanek w 2019 i 2020 r.
(KOWR, GUS, 2020)
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Verbeek – eksperci w produkcji
ściółkowej i wolnowybiegowej!

NOVOgen
rasa stworzona z myślą
o alternatywnych
systemach odchowu.
Naszym klientom zapewniamy
wsparcie techniczne oraz Know-How.
Skontaktuj się z nami:
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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Tkanka

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Owies

Okrywa owocowo-nasienna

8,0

9,0

Warstwa aleuronowa

7,0

8.9

5,5

6,5

Bielmo

82,5

80.0

88,0

85,2

Zarodek

2,5

3,0

3,0

2,8

3,5

3,5

Tabela 1. Udział (%) poszczególnych tkanek w ziarnie zbóż (Jeroch i in.,1993)

W żywieniu drobiu, ziarno kukurydzy, pszenicy i jęczmienia – stosowano od dawna, a później wraz
z rozwojem technik mielenia/rozdrabniania składników paszowych,
zaczęto wykorzystywać mieszanki
drobno zmielonych zbóż i nasion
oleistych, by przejść do produk-

cji pasz granulowanych (Linares,
2014).
Wg Sokół (2004), w budowie morfologicznej ziarna, wyróżnia się
okrywę owocowo-nasienną, bielmo oraz zarodek (Tab.1) oraz różny
udział składników pokarmowych
i wartość energetyczną (Tab.2)

Zawartość (%)

MJ/kg
drób

popiół
surowy

białko
ogólne

tłuszcz
surowy

włókno
surowe

związki
bezazotowe
wyciągowe

Jęczmień

2.7

11.0

2.1

4.8

87.4

11.9

Owies

3.1

11.8

4.1

8.9

60.1

10.8

Żyto

1.8

9.5

1.6

2.4

72.7

10.7

Pszenica

1.8

11.9

2.0

2.9

69.4

12.9

Pszenżyto

1.8

12.2

1.4

2.6

70.2

12.6

Kukurydza

1.7

9.4

3.9

2.9

70.1

13.8

Sorgo

1.5

9.3

3.0

2.5

71.7

13.5

Proso

2. 9

18.8

4.4

8.3

61.6

12.7

Gryka

2.9

11.6

2.7

14.6

56.2

10.4

Zboże

EM

Tabela 2. Udział (%) składników pokarmowych i wartość energetyczna ziarna
zbóż przy 88% średniej suchej masy (Sokół, 2004).
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Produkty dla hodowców drobiu budujących,
modernizujących, adaptujących pomieszczenia:
Osłony z ABS na wloty i wentylatory Filtry zaciemniające z ABS
Kominy wentylacyjne z ABS ocieplone PU Ø570, Ø650, Ø840
Wloty powietrza i żaluzje z PU i PS Bardzo oszczędne oświetlenie LED
Zimowa

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

PROMOCJA
cenowa

NOWOŚĆ

NA ZIMĘ!
osłona duża
w kolorze szarym

zaślepka/ocieplacz

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

05-860 Płochocin, ul. Szeroka 29, tel. 22 722 59 81
tel. 22 752 53 08, tel. kom. 606 968 448, e-mail: agropian@agropian.pl

Agropian System

Agropian System
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W ziarnach zbóż, występuje także obok składników odżywczych,
duża gupa substancji przeciw żywieniowych, do których należą
rezorcynole (pochodne fenoli),
polisacharydy nieskrobiowe, inhibitory trypsyny i chymotrypsymy, taniny i lektyna (Tab.3), które
wywierają negatywny wpływ na
zdrowie zwierząt. Alkilorezorcynole (AR), stanowią grupę lipidów
fenolowych, których znaczne ilości
znajdują się w całym ziarnie zbóż.
Największą zawartością tych związ-

ków charakteryzuje się ziarno żyta
(360–2180 mg/kg), mniejsze ilości
są znajdowane w ziarnie pszenżyta
(294–1145 mg/kg) i pszenicy (268943 mg/kg), a znacznie mniejsze
w ziarnie jęczmienia (32–152 mg/
kg), Boros (2015).
Od końca lat 40-tych XX wieku,
badano wpływ na produkcyjność
brojlerów, wielkości skarmianych
cząstek i granul oraz stosowanych
procesów granulowania. Pierwsze
doniesienia o wartości odżywczej,
wykorzystywanej w żywieniu

reklama

NA SPRZEDAŻ
doskonale prosperujący

Zakład Wylęgu Drobiu w Twardawie
• powierzchnia działki 1,5 ha
• powierzchnia zakładu 1550 m²
• pojemność inkubatorów 840 000 szt. jaj
• pojemność klujników 150 000 szt.
• dodatkowe zasilanie elektryczne
(nowoczesny agregat prądotwórczy)
• nowo założona fotowoltaika 50 KW
• własne studnie głębinowe 3 szt.
• ogrodzenie całej działki
• drogi dojazdowe zewnętrzne i wewnętrze
(beton-asfalt)
• pokrycia dachu – nowe
• cały zakład ocieplony – odmalowany
• monitoring całego zakładu
zewnętrzny i wewnętrzny

Zachęcamy
10
do kontaktu:

Zakład działa nieprzerwanie
od 22 lat, decyzja o sprzedaży
została podjęta w związku z przejściem
właścicieli na emeryturę.

Zakład
Wylęgu Drobiu w Twardawie, 48-250 Głogówek
OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 363/12/2021 www.informatordrobiarski.pl
tel.: 77 438 15 25, 600 418 404, 602 369 643

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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Zboża

Zawartość (ppm*)
1

2

3

Żyto

1062
(533-1588)

1513
(1450-1550)

1500
(1400-1800)

Pszenica

628
(496-712)

845
(720-970)

800
(700-900)

Pszenżyto

809
(394-1145)

867
(720-970)

850
(800-900)

Jęczmień

136
(121-152)

340
(300-360

-

ślady

60

-

Owies

*ppm-g/kg (part per milion)

Tabela 3. Udział alkilorezorcynoli w ziarnie zbóż (Sokół, 204)

drobiu pełno ziarnistej pszenicy,
pochodzące z 1962 r., wskazują
na ich wyższą wartość energetyczną, w porównaniu z ziarnem
śrutowanym.
Obserwuje się, że w Europie, Kanadzie, Australii i w krajach azjatyckich, wiele placówek badawczych i firm paszowych, poszukuje
nowych możliwości, zwiększenia
konkurencyjności pasz dla brojlerów, między innymi stosując w nich
udział pełnoziarnistej pszenicy,
zamiast powszechnie stosowanej,
drogiej śruty sojowej. Szeroko zakrojone prace w tej dziedzinie, przyniosły korzyści w postaci zwiększonej produkcyjności i wydajności
mięsnej ptaków oraz nowe zasady
żywienia paszą zawierającą pełne
12

ziarno pszenicy i jego wpływ na
stan zdrowotny przewodu pokarmowego ptaków (Linares, 2014).
WŁĄCZENIE DO PASZY
CAŁEGO ZIARNA PSZENICY
Całe ziarno pszenicy, dodaje się
do paszy, posypując nią przed lub
najczęściej - po jej granulowaniu,
rozcieńczając w ten sposób w niej
składniki odżywcze lub mieszając
je w różnym stosunku z granulatem, by osiągnąć pożądany udział
składników odżywczych, w końcowej mieszance paszowej. Jest
to obecnie najczęściej stosowany
sposób dodawania pełnego ziarna
pszenicy do pasz dla brojlerów.
W ostatniej dekadzie, analizowano

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 363/12/2021 www.informatordrobiarski.pl
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wpływ żywienia paszą, o różnych
poziomach pełnoziarnistej pszenicy, na wydajność produkcyjną
i mięsną brojlerów oraz stan zdrowotny ich przewodu pokarmowego. Różnego rodzaju oddziaływania, wynikające z kombinacji różnych poziomów włączania ziaren
całej pszenicy do paszy, pobieranej przez brojlery w różnym wieku,
nie przyczyniły się jednoznacznie,
do pozytywnego wpływu na ich
produkcyjność.
Dziś wiadomo, jaki jest najbardziej
dogodny wiek broilerów, w którym
całe ziarno pszenicy należy zmieszać z paszą, by działanie było najkorzystniejsze i opłacalne. Postęp
w żywieniu bojlerów, polega na po-

krywaniu ich codziennych potrzeb
paszowych mieszanką z udziałem
pełno ziarnistej pszenicy oraz na
granulowaniu paszy treściwej (Linares, 2014).
WYDAJNOŚĆ BROJLERÓW
Dotychczas nie wykazano negatywnego wpływu, włączania pełnoziarnistej pszenicy do żywienia
brojlerów na ich przyrosty. Niższe
tempo przyrostów masy ciała ptaków, przypisywano zbyt wczesnemu, bo już od 1 dnia życia, włączania do paszy pełnego ziarna
pszenicy, co mogło decydować
o większej zmienności w jej pobieraniu i wykorzystaniu. Tendencja

www.informatordrobiarski.pl 363/12/2021 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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do zmniejszania spożycia paszy,
korzystnie wpływa na jej wykorzystanie przez ptaka, nawet o 4,5%,
natomiast zmiany w wydajności
mięsnej, są mniej widoczne (Linares, 2014).
Poprawa jakości paszy brojlerów,
wpływa na rozwój żołądka. Wykazano większy wzrost względnej
masy żołądka brojlerów i wykorzystania przez nie paszy, gdy karmiono je mieszanką z udziałem pełnego ziarna pszenicy w porównaniu
ze ześrutowanym.
Morfologiczne i fizjologiczne
cechy jelit kurcząt brojlerów

Tomasz Dudaniec: 602 730 675
Krzysztof Marcinkowski: 509 588 148
Tomasz Skorupiński: 605 394 472

Telefony:
+49 2838 912 115, +49 1738 796 582
14
gregor@specht-tenelsen.de

Żołądek odgrywa ważną rolę, regulując przepływ paszy z roślinnych składników - do dwunastnicy.
Cząstki paszy muszą być odpowiednio zmniejszone, by mogły
być trawione w jelicie cienkim. Im
większy rozmiar cząstek paszy,
tym większa jest rola żołądka ptaka, który szybko dostosowuje się
do zmian składu paszy. W wyniku
skarmiania pszenicy pełnoziarnistej rozwijający się żołądek, zwiększa zdolność jej rozdrabniania.
Podwojenie rozmiarów żołądka,
jest skutkiem działania składników paszy, a zwiększona jego

`

`

Wesolych
Swiat‚
Wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń z okazji
nadchodzącego Nowego Roku
życzy Metalbud-Nowicki

NASTRZYKIWARKI
SERIA MH W SAS
INNOWACYJNY SYSTEM WAŻENIA I KONTROLI NASTRZYKU
- PEŁNA KONTROLA POZIOMU NASTRZYKU

OBROTOWA
ZRYWARKA ETYKIET

MASZYNY I URZĄDZENIA
dla przetwórstwa spożywczego
i higieny produkcji

Podlas, ul. Tomaszowska 90
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 55 00

www.metalbud.com
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aktywność, stymuluje wydzielanie
kwasu hydrocholowego, prowadząc do obniżenia pH i poprawy
trawienia w żołądku, na skutek
dłuższego w nim przebywania,
większych cząstek pokarmu. Aktywność żołądka, pobudza też
wydzielanie enzymów żółciowych
i trzustkowych, które działając synergicznie, zapewniają bardziej
skuteczne wykorzystanie składników pokarmowych.
Ważna jest również rola, jaką żołądek brojlerów żywionych całym
ziarnem pszenicy - odgrywa w re-

gulacji trawienia. Większe cząstki pokarmu, pozostają w żołądku
przez dłuższy czas, aż zostaną rozbite do rozmiarów, warunkujących
ich przedostanie się - do dwunastnicy. Większy udział cząsteczek
paszy (głównie dużych), zatrzymanych dłużej w żołądku, świadczy o skuteczniejszym przepływie paszy przez jelita, naśladując
w ten sposób - przerywany system
karmienia.
Żywienie brojlerów pełnoziarnistą
pszenicą wpływa na morfologię
innych narządów trawiennych

reklama

WEKTRA

Producent
Tanie blachy trapezowe

Alucynk gr. 0,5 mm, 185 (g/m2)
55% Al, 43,4% Zn, 1,6% Si

Cena od 14,99 zł netto/m2

Blachy w kręgach
Blachy płaskie
Blachy trapezowe OC i kolorowe

ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy
tel. 507 059 983, 81 887 95 48
www.wektra.pl | www.taniekregi.pl
hurtownia@wektra.pl
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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

JAJA I PTAKI HODOWLANE

oraz na przesuwanie się paszy
w przewodzie pokarmowym, tak
samo, jak prędkość podawania
paszy. Gdy brojlery otrzymywały
w paszy pełne ziarna pszenicy, rosła jednak lepkość trawionego pokarmu. Dlatego stosując enzymy,
powinno się dodawać do paszy
ksylanazę, by zwiększyć synergistyczny efekt wzrostu górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Wartość
odżywcza
Zmiany w morfologii i fizjologii jelit,
wywołane włączeniem pełnoziarnistej pszenicy do pasz dla brojlerów, zwiększają strawność skrobi,
co może odgrywać najważniejszą
rolę. W takiej paszy wzrasta także wartości energii metabolicznej.
Wyniki badań nt. lepszego wykorzystania energii w przypadku stosowania pszenicy pełnoziarnistej,
w porównaniu do śrutowanej, pochodzą z początku lat 60-tych XX
wieku, a ostatnio wiele badań wyniki te potwierdza.
Należy oczekiwać więc lepszej
strawności składników odżywczych oraz zwiększonej aktywnością żołądka, wydzielania enzymów
i poprawy strawności azotu.
20

Przede wszystkim
– zdrowy przewód pokarmowy
Struktura paszy wpływa na populacje drobnoustrojów jelitowych,
na które oddziałują zmiany pH żołądka, występujące przy żywieniu
brojlerów pełnoziarnistą pszenicą,
które są barierą dla chorobotwórczych bakterii. Kwaśne środowisko
jelita zmniejsza negatywne działanie, grupy obejmujących kilka chorobotwórczych bakterii, takich jak
Salmonella sp.- w stosunku do laktozy. Obniżenie pH żołądka może
być skutkiem wydzielania kwasu
i bakteryjnej fermentacji. Środowisko powstające w żołądku winno
sprzyjać takim procesom. Innym
mechanizmem wpływu żywienia
całym ziarnem pszenicy na populacje drobnoustrojów jelitowych,
jest niższe stężenie pokarmów, wywołujących fermentację, w dolnym
odcinku przewodu pokarmowego, ze względu na bardziej wydajny proces trawienia, dostępność
składnika odżywczego dla bakterii,
a dokładniej Clostridium.
Żywienie brojlerów pełnoziarnistą
pszenicą odgrywa częściowo rolę
antybiotykowego promotora wzrostu i ma także pozytywne znaczenie
dla bezpieczeństwa żywności.
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Z kolei ostatnie doniesienia sugerują, że karmienie brojlerów paszą
z udziałem całych ziaren pszenicy,
może sprzyjać zakażeniom kokcydiami (Linares, 2014).
Stosowane metody żywienia
W żywieniu drobiu, najskuteczniej
wykorzystuje się całe ziarno pszenicy do rozcieńczania paszy treściwej
na fermie, używając odpowiedniego
sprzętu do dozowania i mieszania,
oraz rozprowadzając całą mieszankę do karmideł. Dzięki systemom

komputerowym można bez trudu
zaprogramować różne proporcje
udziału całego ziarna pszenicy,
w zależności od wieku ptaków. Mieszankę typu pre-starter, jako kompletną paszę, skarmia się w ciągu
pierwszych 7 dni życia, a następnie dodaje się do niej 5% pełnoziarnistej pszenicy, której udział od
8. dnia - stopniowo wzrasta, aż do
osiągnięcia około 30 dnia życia, 3035% udziału pełnoziarnistego ziarna
w paszy i zachowuje się ten udział,
aż do dnia uboju - proporcjonalnie
zmniejszając w żywieniu udział

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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mieszanki pełnoporcjowej. Producenci brojlerów, stosując 4 rodzaje
pasz treściwych, uzupełniają prestartery aminokwasami, makro i mikro-składnikami mineralnymi i witaminami, aby zrekompensować ich
brak, na skutek wyższego udziały
ziarna pszenicy.
Jedną z korzyści opisanego systemu
żywienia jest, że ptaki stopniowo dostosowują się w zaspakajaniu swych
potrzeb na składniki żywieniowe,
unikając okresów braku lub nadmiernego ich pobierania. Zawsze
istnieje ryzyko, że ptaki będą wybiórczo pobierały więcej ziarna pszenicy
lub granul, co spowoduje pewne
problemy z wyrównaniem stada, dostarczanego do ubojni.
Ta metoda żywienia, stosowana
w fermach broilerów, przynosi także rolnikom korzyści ekonomiczne,
ponieważ mogą wykorzystywać własną, uprawianą przez siebie pszenicę. Kolejną jej zaletą, jest zmniejszenie wilgotności ściółki, ponieważ
odchody są bardziej zwarte, poprawiając warunki środowiskowe i dobrostan ptaków. Zmieszanie pełnych
ziaren z mieszanką pełnoporcjową,
można przeprowadzić w wytwórni
pasz - przed lub po granulowaniu,
a proces ten może okazać się bardziej praktycznym i mniej kosztow24

nym, niż na fermie. Na każdym etapie dodawania pełnego ziarna, konieczne będzie posiadanie dodatkowego wyposażenie w wytwórni lub
w mieszalni pasz, gdyż zawsze jest
ryzyko rozwarstwienia się surowców
paszowych, w transporcie paszy
z wytwórni do fermy.
Powszechnie stosuje się dodawanie
ok. 10% pełnego ziarna pszenicy, od
15 dnia życia do końca odchowu brojlerów. Może to jednak spowodować
rozcieńczenie w mieszance – składników odżywczych, zwłaszcza białka, aminokwasów, składników mineralnych i witamin, obniżając w rezultacie produkcyjność brojlerów.
Wnioski
Dodanie pełnego ziarna pszenicy do paszy dla brojlerów, pobudza
aktywność żołądka i skutkuje kilkoma pozytywnymi zmianami w ich
jelitach, prowadząc do poprawy ich
wydajności i poziomu dobrostanu,
przynosząc konkretne korzyści
ekonomiczne rolnikom – producentom drobiu. Jest to metoda nieinwazyjna, niezagrażająca w żadnym przypadku tak producentowi
brojlerów, jak i fermie, więc nie wymaga specjalistycznego ubezpieczenia się do niej.
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RACJONALNE ŻYWIENIE PTAKÓW
TO WARUNEK UTRZYMANIA ICH WYSOKIEJ
PRODUKCYJNOŚCI – CZĘŚĆ 1.
Dr inż. Alina Rachwał

Potrzeby żywieniowe drobiu znane są, lepiej niż jakichkolwiek innych zwierząt, co umożliwia naukowe opracowanie receptur dla różnych ptaków w zależności od gatunku i typu użytkowego, rasy, linii, wieku oraz produkcji.
W konsekwencji ogranicza to do minimum straty powodowane marnotrawstwem wywołanym „przekarmieniem”.
Przed wielu laty powszechnym zjawiskiem było skarmianie większych ilości białka, niż wynosi obecne zapotrzebowanie, a to m.in. w celu pewności, że drób otrzyma
wszystkie potrzebne aminokwasy w ostatecznej ilości.
Takie postępowanie prowadziło do marnotrawstwa, gdyż
ptak nie mogąc przerobić nadmiaru niektórych aminokwasów na białko, wydalał je z kałem.
Granica opłacalności chowu drobiu jest taka, że tylko bardzo efektywne mieszanki mogą być brane
pod uwagę przez producentów.
Mając znajomość wymagań żywieniowych drobiu opartych na
najnowszych doniesieniach naukowych wierny obecnie, że białko
pochodzenia zwierzęcego nie jest
potrzebne w recepturach pasz26

owych. Pozytywne wyniki badań
dotyczących wprowadzania białka
roślinnego zamiast zwierzęcego
zawdzięcza się bardziej wyczerpującym pracom naukowym, które
zezwalają na uzupełnienie niedoborów wapnia, fosforu, metioniny,
lizyny, ryboflawiny, witaminy B12
i innych składników występujących
w paszach produkowanych
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na bazie białka roślinnego. Badania teoretyczne i praktyczne
W zakresie żywienia kur stanowiły
zawsze podstawę wiedzy o żywieniu drobiu. Określenie wymagań
pokarmowych ptaków (podobnie
jak i innych gatunków zwierząt)
jest bardzo złożonym problemem
I prawdopodobnie nieprędko znajdzie ostateczne rozwiązanie. Ustalone dziś zapotrzebowanie na poznane składniki odżywczo - podlega co jakiś czas zmianom w związku z postępującą selekcją zwierząt
oraz innymi warunkami chowu.

Pobierana pasza zużywana jest
przez organizm ptaka przede
wszystkim do budowy, jak już
wspomniano, nowych komórek
i tkanek, na potrzeby energetyczne. Część służy do syntezy hormonów i enzymów trawiennych, część
zostaje zgromadzona w organizmie w postaci tłuszczu i glikogenu, a pozostała część zostaje wydalona w postaci odchodów.
O wartości odżywczej diety decyduje ilość i jakość, składników pokarmowych w jednostce oraz stopień
ich strawności i przyswajalności.

reklama

Producent Bąkowski
miseczkowego
systemu pojenia drobiu

Smoczek z częścią roboczą
ze stali nierdzewnej

Ślizgacz
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Stanisław Bąkowski
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Bloczek z łożyskiem fi42

Miska fi105
z wkładką nierdzewną

Nakładka miski
fi225

Bloczek boczny
nierdzewny fi42

Uszczelka smoczka

bloczek z łożyskiem
ze stali nierdzewnej fi 78

Zawór poidła dzwonowego

ul. Rumiankowa 13
Inowrocław 88-100

tel./fax +48 52 353 74 77
tel. kom. +48 501 355 009

e-mail: bakowski@onet.pl
www.systemypojeniadrobiu.pl
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Stopień strawności pasz warunkuje w dużej mierze poziom włókna
/pasze pochodzenia roślinnego/.
Wartość paszy zależy od jej zasobności w egzogenne aminokwasy,
niektóre nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i związki mineralne oraz od nieobecności w niej
związków działających toksycznie
lub wpływających na zmniejszenie
wartości odżywczej, jak glikozydy,
saponiny, alkaloidy, substancje
unieczyniające działanie enzymów
trawiennych.
Za pomocą analiz chemicznych
można określić ile w mieszance jest
wody i suchej masy. W suchej masie
ustała się z kolei zawartość białek,
węglowodanów /(bezazotowe wyciągowe i włókno surowe) tłuszczów
oraz związków mineralnych i witamin. Im więcej suchej masy w paszy,
tym wyższa koncentracja składników pokarmowych. Bardzo istotna
jest także jakość substancji odżywczych. Ilość składników pokarmowych podaje się w ilościach względnych posługując się pojęciem ich
procentowego udziału w diecie
lub w wartościach bezwzględnych
(g, mg, µg, j.m w 1 kg paszy).
Zapotrzebowanie na każdy składnik pokarmowy oznacza jego ilość,
która jest niezbędna do spraw32

nej działalności organizmu ptaka, z uwzględnieniem jego stanu
fizjologicznego i przy założeniu,
że chowany jest on w optymalnym środowisku. Zapotrzebowanie
na składniki pokarmowe stanowi
wartość o znaczeniu teoretycznym. W praktycznym żywieniu
używa się terminu „norma”, który
oznacza wymagania ptaka wraz
z pewnym naddatkiem, stanowiącym margines bezpieczeństwa. Taki
dodatek wynika ze zmienności składu chemicznego pasz, możliwości
zmniejszenia się ich wartości odżywczej, wskutek obróbki i przechowywania lub interakcji występujących między niektórymi składnikami
np. znaczne ilości wapnia obniżają
przyswajalność cynku, zmienności spowodowanej niedoskonałym
wymieszaniem składników paszowych, stanów stresowych ptaków,
niewłaściwych warunków środowiska oraz niekiedy mało ścisłych danych dotyczących zapotrzebowania
na niektóre składniki. Na podstawie
norm żywienia układa się dawki pokarmowe z różnych pasz, stanowiące dzienny pokarm ptaka. Ilość surowego białka strawnego, a przede
wszystkim jego jakość odgrywa
bardzo ważną rolę w dawce pokarmowej. Początkowo uważano,
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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
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że 1/3 ogólnego poziomu białka
w diecie powinny stanowić białka
pochodzenia zwierzęcego - mączki
rybne, mięsne, z krwi itp., co jednak
nie zostało potwierdzone przez dalsze badania.
O wartości białek paszy decyduje
ich skład amianokwasów niezbędnych dla organizmu. Określenie
wartości białek zostało znacznie
ułatwione dzięki zastosowaniu
ulepszonej metody analitycznego
oznaczania aminokwasów. Czynnikiem pomocniczym przy ocenie
wartości białek może być metoda
analityczna, gdyż istnieje ścisła
34

współzależność między wyliczonymi współczynnikami a wykorzystaniem paszy. Jednakże doświadczenia prowadzone na zwierzętach
dają najbardziej, dokładne wyniki.
W warunkach praktyki szczególne
znaczenie mają aminokwasy, występuje w ilości ograniczonej, są
nimi najczęściej lizyna, metionina,
tryptofan i tronina.
AMINOKWASY
W ŻYWENIU DROBIU
Do aminokwasów egzogennych,
których organizm nie potrafi sam
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ul. Olszowa 56
58-150 Strzegom
tel. 74 851 68 28
fax. 74 851 68 29

603 446 646
605 453 199
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wytworzyć, w związku z tym muszą
być one dostarczone w odpowiedniej ilości w pokarmie zalicza się: argininę, lizynę, histydynę, treoninę,
walinę, leucynę, izoleucynę, fenyloalaninę, metioninę i tryptofan, a dla
drobiu glicynę i kwas glutaminowy.
Brak/lub niedobór któregokolwiek
z nich wywołuje zaburzenia w organizmie. Dlatego dawka pokarmowa
powinna być tak skomponowana,
aby dostarczała wszystkich niezbędnych aminokwasów, gdy brak
nawet jednego aminokwasu egzogennego wywołuje zahamowanie

wzrostu ptaków oraz obniżenie
dziennego przyrostu o 6 - 7% masy
ciała zwierzęcego, ponieważ dla
organizmu szczególnie ważne są,
aminokwasy egzogenne, dlatego zasługują one na poświęcenie
im więcej miejsca w niniejszym
artykule.
Arginina jest aminokwasem niezbędnym w żywieniu zwierząt. U
kurcząt nie stwierdzono zdolności
do jej syntezy. Konieczna jest ona
do osiągnięcia wysokiej wydajności niosek. Przy niedoborze tego
aminokwasu obserwuje się

reklama

Wesołych Świąt

42-510 Wojkowice Kościelne, ul. Kościelna 7 (woj. śląskie)
tel./fax (32) 674 20 61, 63, www.ecopig.com.pl, e-mail: ecopig@ecopig.com.pl
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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
Opatentowany system szybkiej wymiany ostrzy bez użycia narzędzi
Ergonomiczne uchwyty z odpornego na ścieranie tworzywa
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

Wesołych Świąt

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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O wartości odżywczej diety
decyduje jakość, składników
pokarmowych w jednostce
oraz o stopień ich
strawności i przyswajalności.

zwolnienie tempa wzrostu, zmniejszone pobieranie paszy oraz obniżenie nieśności kur.
Lizyna jest niezbędna zarówno dla
ptaków rosnących, jak i dorosłych.
Jej brak powoduje zahamowanie
wzrostu, ubytek masy ciała, brak
apetytu, miejscową depigmentację piór. U indycząt niedobór lizyny
opóźnia opierzanie. W przypadku
skarmiania dużych ilości kukurydzy
może brakować tego aminokwasu.
Histydyna jest aminokwasem niezbędnym do wzrostu kurcząt, dorosłych ptaków do przebiegu normalnych procesów życiowych. Niedobór jej powoduje spadek tempa
wzrostu oraz pobierania pokarmu.
Nadmiar histydyny może okazać
się szkodliwy, ale wówczas gdy
jej udział przekroczy poziom - 4%
dawki.
Treonina. Jej niedobór przyczynia
się do zahamowania wzrostu ptaków.
40

Leucyna wchodzi w skład większości białek, niezbędna jest do budowy białek cytoplazmy i tkanek. Przy
jej braku obserwuje się ujemny bilans azotowy, zahamowanie wzrostu i brak apetytu.
Izoleucyna wywołuje objawy podobne jak przy braku leucyny, tylko
że reakcja organizmu na jej brak
jest o wiele szybsza.
Walina stanowi aminokwas niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Jej
brak powoduje nadwrażliwość, niezborność ruchów, zaburzenia w koordynacji pracy mięśni oraz zmiany
w rogówce oka. W żywieniu drobiu
nie może być ona zastąpiona żadnym innym aminokwasem.
Feniloalanina i tyrozyna są to aminokwasy niezbędne do budowy
hormonów: tyroksyny, adrenaliny
I insuliny, do tworzenia pigmentów i krwi. Niedobór fenyloalaniny
może zostać częściowo uzupełniony przez tyrozynę (prawdopodobnie w 30 - 50%)
Metionina, cysteina i cystyna.
Aminokwasy, te zawierają siarkę.
Rola ich w procesach przemiany
zachodzących w organizmie jest
data. Metionina wpływa na wzrost
organizmu oraz jako aminokwas
zawierający siarkę na rozwój
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W praktycznym żywieniu używa
się terminu „norma”, który
oznacza wymagania ptaka
wraz z pewnym naddatkiem,
stanowiącym margines
bezpieczeństwa.

upierzenia. Działa ochronnie na
wątrobę, bierze udział w syntezie
globiny, reguluje ciśnienie krwi. Jej
brak w dawce pokarmowej powoduje stłuszczenie wątroby, zanik
mięśni, niedokrwistość, zaburzenia w ciśnieniu krwi, a u drobiu rosnącego wstrzymuje rozwój piór.
Metionina w diecie może być w 40
- 50 % zastąpiona przez cystynę.
Niedostateczna zawartość metioniny cechuje rośliny motylkowe
i drożdże.
Cystyna należy do aminokwasów
półegzogennych. Może zostać całkowicie zastąpiona przez metioninę. W przypadku zbyt małej ilości
metioniny cysty na staje się egzogenna Niedobór tego aminokwasu
przyczynia się do marskości wątroby, złuszczania naskórka, zapalenia skóry.
Tryptofan, to jeden z najważniejszych aminokwasów egzogen42

nych. Występuje w wolnej postaci
w krwi. Jego niedobór powoduje
powiększenie woreczka żółciowego, chorobliwe nabrzmienie nasieniowodów i zanik włókienek mięśniowych.
Glicyna. Aminokwas egzogenny
tylko dla drobiu, konieczna jest do
wzrostu kurcząt, a zwłaszcza w początkowym okresie ich życia. Niedobór jej wywołuje upośledzoną
zdolność syntezy kreatyny w mięśniach, ogólne wyczerpanie organizmu, zahamowanie wzrostu upierzenia, a u niosek obniżenie wydajności produkcyjnej. Glicyna może
być trująca dla kurcząt, w przypadku, gdy dieta uboga jest w niacynę
lub kwas foliowy.
Kwas glutaminowy, podobnie jak
gliceryna jest egzogenny tylko dla
drobiu rosnącego, dla ptaków dorosłych niezbędny staje się do wysokiej produkcji jaj.
Zapotrzebowanie na aminokwasy różnych gatunków niosek jest
zbliżone. Wyjątek stanowią jedynie
kaczki, które mają większe wymagania odnośnie tryptofanu.
Różnice ilościowe, wynikające
z większej masy ciała różnych gatunków drobiu, w różnym wieku,
regulowane są ilością spożywanej
paszy. Ptaki cięższe pobierają
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Świąt Bożego Narodzenia

SYSTEMY
PASZOWE
WENTYLACJA

OŚWIETLENIE
AKCESORIA
DO HODOWLI

SYSTEMY
POJENIA
OGRZEWANIE

Sprawdź nasz e-sklep!

www.sklep.farmazuromin.pl

09-300 Żuromin
I ul. Wyzwolenia 128 I tel. 604 234 474, 600 241 783, 23 657
52 60
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Określenie wymagań
pokarmowych ptaków/podobnie
jak i innych gatunków zwierzą:
jest bardzo złożonym problemem
I prawdopodobnie nieprędko
znajdzie ostateczne rozwiązanie.

więcej paszy, a tym samym więcej.
poszczególnych
aminokwasów.
W tkance mięśniowej znajduje się
dużo argininy i lizyny Lizyna, której
często brakuje w paszach jest związana przede wszystkim z procesem
wzrostu i występuje w znacznej
ilości w tkankach i płynach ustrojowych. Między argininą a lizyną
zachodzi szczególna zależność,
nadmiar lizyny w dawce zwiększa
zapotrzebowanie organizmu na argininę, która zapobiega niekorzystnym objawom wywoływanym przez
duże ilości lizyny. W paszy dla kurcząt stosunek zawartości lizyny do
argininy nie powinien przekraczać
1,2 : 1,0. Niewielkie nadwyżki lizyny wpływają hamująco na wzrost,
większe działają wręcz toksycznie.
Wzrost w diecie udziału argininy
pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania na lizynę, ale już
w mniejszym stopniu.
44

Także skuteczność działania poszczególnych aminokwasów jest
różna. Mała skuteczność działania
niektórych aminokwasów spowodowana jest obecnością podobnie
ukształtowanych związków w paszy.
Dotyczy to, np. metioniny. Następująca w nich zmiana grupy, metylowej na grupę etylową przyczynia do
silnego zatrucia organizmu kończącego się śmiercią. Znacznie większy niż u innych gatunków zwierząt
postęp w produkcji drobiarskiej stanowi tylko częściowo wynik pracy
hodowlanej natomiast zasadniczy
wpływ wywarło udoskonalenie metod i poprawa systemów żywienia.
Podstawowym miernikiem wartości
pasz jest procentowy udział w diecie białka, głównego składnika
narządów i miękkich tkanek organizmu zwierzęcego. Wykorzystanie
białka w dawce paszowej u drobiu
zależy od stopnia, w jakim pokrywa ono zapotrzebowanie organizmu na aminokwasy. Odpowiednie
zbilansowanie w mieszance aminokwasów oraz ich wysoka przyswajalność dla organizmu /dostępność/ to - obok dostatecznej ilości
węglowodanów, tłuszczu witamin
i składników mineralnych - warunek
uzyskania wysokiej efektywności
produkcyjnej pasz.

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 363/12/2021 www.informatordrobiarski.pl

AKTUALNOŚCI

DWA NOWE
OGNISKA

GRYPY
PTAKÓW

Po odzyskaniu we wrześniu statusu kraju wolnego od wysoce
zjadliwej grypy ptaków pojawiły się dwa nowe ogniska grypy
ptaków w Polsce. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza:
Konieczna jest bioasekuracja hodowli.
We wrześniu Polska uzyskała status
kraju wolnego od wysoce zjadliwej
grypy ptaków. Problem powrócił wraz
z sezonem migracji dzikiego ptactwa.
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza przypomina o przestrzeganiu zasad bioasekuracji.
Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI
jest od kilku lat jednym z głównych
wyzwań dla hodowców drobiu w Polsce. Branża pomimo trudności musi
radzić sobie, by utrzymać produkcję.
Po odzyskaniu przez Polskę statusu
kraju wolnego od wysoce zjadliwej

46

grypy ptaków, kolejne rynki zagraniczne zaczęły wracać do importu polskich produktów drobiowych. Sytuację
komplikuje wykrycie dwóch nowych
ognisk HPAI, związanych z sezonowymi przelotami nad Polską ptaków
migrujących. Wykryte ogniska dotyczą
komercyjnych hodowli indyków zlokalizowanych w miejscowości Paprotnia
w powiecie siedleckim (woj. mazowieckie).
– Ze względu na występowanie wirusa
wśród dzikich ptaków, nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka pojawie-
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nia się
ognisk grypy ptaków wśród nich. Hodowcy powinni jednak
bardzo
skrupulatnie
stosować w gospodar-

stwach zasady bioasekuracji, pozwalające minimalizować ryzyko zakażenia stada – mówi Dariusz
Goszczyński, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej i dodaje – To
trudna sytuacja dla
branży, dlatego wszyscy hodowcy powinni
wykazać się odpowiedzialnością w zabezpieczaniu swoich hodowli. Musimy radzić sobie z zagrożeniem
skutecznie, a kluczem do tego jest bioasekuracja.
źródło informacji: KRD-IG
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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
49
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JAK DBAĆ O ZDROWE JELITA U DROBIU?
Bartosz Korytkowski

Utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy mikroorganizmami korzystnymi a chorobotwórczymi w mikrobiomie
przewodu pokarmowego drobiu stanowi zawsze kluczowe
zadanie dla hodowcy w celu uzyskiwania prawidłowego
wzrostu i rozwoju ptaków.
Terminem mikrobom nazywamy
zespół organizmów znajdujących
się w tym samym środowisku. Termin ten jest zbliżony do mikroflory,
jednak w odróżnieniu od niej organizmy występujące w mikrobiomie
obejmują także organizmy chorobotwórcze. Taki różnorodny zestaw
mikroorganizmów wpływa na sposób funkcjonowania i rozwój organizmów ptaków.
U ptaków tworzenie się przewodu
pokarmowego odbywa się bardzo
szybko. W rozwoju embrionalnym
począwszy już od drugiego dnia
inkubacji z listka zarodkowego entodermy rozpoczyna sie wykształcać jelito pierwotne, które stanowi
zaczątek układu pokarmowego.
Tuż po wykluciu przewód pokarmowy nie stanowi nawet do jednej
czwartej masy ciała pisklęcia, jed50

nakże te proporcje bardzo szybko
ulegają zmianie.
Należy podkreślić, że pisklę wykluwa się z zupełnie jałowym (można
określić, że prawie sterylnym) wolnym od mikroorganizmów przewodem pokarmowym. Jednak prawie
natychmiast styka się ono z całym
szeregiem mikroorganizmów, które
pochodzą zarówno od stada rodzicielskiego, jak i z otaczającego
środowiska. A z całej tej puli mikroorganizmów pisklę wybiera takie,
które będą stanowić charakterystyczną właśnie dla danego osobnika mikroflorę przewodu pokarmowego. Czas, w którym namnaża
się prawidłowa mikroflora tzn. bakterie, grzyby, pierwotniaki w jelitach
młodego drobiu trwa:
- około dwóch tygodni w jelicie
cienkim,
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- około trzydziestu dni w jelitach
ślepych.
Ten początkowy okres wychowu
jest bardzo niebezpieczny, ponieważ młode ptaki są narażone na
wielkie niebezpieczeństwo zasiedlenia przewodu pokarmowego
przez patogenne bakterie.
Flora bakteryjna przewodu pokarmowego odgrywa dużą rolę w procesach fizjologicznych trawienia
oraz może mieć korzystny wpływ,
jak również szkodliwy, bądź też
nie wywierać żadnego wpływu na

utrzymanie organizmu w stanie
względnej zdrowotności. Ażeby
zapewnić bakteriom jelitowym prawidłowy rozwój, należy z całą pewnością zadbać o prawidłową integralność przewodu pokarmowego.
W pierwszych dniach życia kurcząt
w ich przewodzie pokarmowym dominują bakterie fermentacji mlekowej, enterokoki i bakterie coli zlokalizowane głównie w jelicie cienkim,
dwunastnicy oraz wolu. Wraz ze
wzrostem ptaka zaczynają dominować bakterie z rodzaju Lactobacillus, początkowo na nabłonku

reklama

MYCIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
ciepłą i zimną wodą,
każdego rodzaju DEZYNFEKCJA
W OFERCIE:
• mycie budynków inwentarskich
kurniki i chlewnie (wszelkiego typu)
• mycie silosów paszowych (binów)
• skuteczne zwalczanie salmonelli
(gwarancja 6 miesięcy)
• pełen zakres dezynfekcji: KROPELKOWA
DUŃSKA, WODA AMONIAKALNA, ZAMGŁAWIANIE
• sprzedaż środków do dezynfekcji
TOMASZ
GRUDZIĄDZ
PROFESJONALNE
MYCIE I USŁUGI
www.informatordrobiarski.pl 363/12/2021 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
Więcej informacji pod numerem telefonu:
DEZYNFEKCYJNE

Świadczymy usługi na terenie całej Polski

884 151 350
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Należy podkreślić, że pisklę
wykluwa się z zupełnie
jałowym (można określić,
że prawie sterylnym) wolnym
od mikroorganizmów przewodem
pokarmowym.

wola, a następnie jelita cienkiego
i dwunastnicy. Dalszy rozwój ptaków to przede wszystkim obecność
w przewodzie pokarmowym bakterii
z rodzaju Clostridium, Streptococcus, a także Enterobacteriaceae.
Mikroflora jelitowa zmienia się
u osobników dorosłych i charakteryzuje ją występowanie bakterii obniżających pH, co skutkuje następnie ograniczeniem rozwoju bakterii
chorobotwórczych takich jak np.
Salmonella. Bakterie obecne u dorosłych ptaków to m.in. Eubacterium, Clostridium czy Bifidobacterium. Charakterystycznymi dla wola
są bakterie kwasu mlekowego,
które oprócz obniżenia pH syntetyzują kwasy krótkołańcuchowe, co
jednocześnie stwarza niekorzystne warunki dla bakterii chorobotwórczych i zabezpiecza organizm
przed ich kolonizacją w układzie
pokarmowym.
52

Układ pokarmowy drobiu pod
względem zasiedlającej mikroflory
jest bardzo bogaty i rozbudowany.
Skład jej może ulegać dużym zmianom w zależności od czynników
środowiskowych oraz skuteczności bariery immunologicznej tzw.
lokalnej. Prawidłowy stan zdrowotny jelit u drobiu charakteryzuje się
właściwym wykorzystaniem paszy,
przebiegiem procesu trawienia
i wchłaniania substancji pokarmowych bez zakłóceń oraz odpornością drobiu na bakterie patogenne.
Do mikroorganizmów o korzystnym działaniu zaliczamy te, których
rola skupia się na wytwarzaniu substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu,
stymulowania jego ważnych funkcji życiowych oraz zapobieganiu
rozwojowi bakterii chorobotwórczych. Przykładem drobnoustrojów
o działaniu korzystnym dla organizmu są bakterie z rodzaju Lactobacillus, Enterococcus czy Bifidobacterium. Drobnoustroje potencjalnie
szkodliwe, których przykładem
mogą być bakterie z rodziny Enterobacteriaceae takie jak bakterie
E.coli, Salmonella itp., których działanie nasila się wraz z zaburzeniem
funkcjonowania organizmu ptaka.
Trzecią grupą mikroorganizmów
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SILOSY PASZOWE
silosy

trzoda

weterynaria

centralny zasyp zbiornika zapobiega niesymetrycznemu
obciążeniu i maksymalnie wykorzystuje całą objętość
wewnętrzną zbiornika Ø 610 mm
drabina główna wejściowa z osłonami
wykonany ze szwedzkiej blachy falistej ocynkowanej
skręcany dużymi i twardymi śrubami M10, kl.8.8
rura odpowietrzająca
rura do załadunku silosu

osłona przeciwdeszowa – część cylindryczna zakończona
okapnikiem zapobiega ściekaniu wody po leju
ocena napełnienia silosu
przez okienka rewizyjne

PRODUCENT
kąt leja 60°

noga wykonana z profilu Omega

NAJNIŻSZE CENY
GWARANCJA
JAKOŚCI

wysyp Ø 440 mm

PAPIER DLA PISKLĄT

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 13 B,
tel.: +48 61 657 67 00, fax: +48 61 657 67 67, e-mail: office@polnet.pl
Dział silosów: + 48 608 068 870, + 48 61 657 67 14
Dział weterynarii: + 48 61 657 67 34

www.polnet.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

Z całej tej puli mikroorganizmów
pisklę wybiera takie, które będą
stanowić charakterystyczną
właśnie dla danego osobnika
mikroflorę przewodu
pokarmowego.

są z kolei takie, których działanie
określa się wyłącznie jako szkodliwe np. niektóre gatunki z rodzaju
Clostridium. To organizmy wywołujące stany chorobowe ustroju a ich
produktem ubocznym są związki
o charakterze toksycznym lub kancerogennym.
Rzeczą trudną jest określenie standardowego mikrobiomu przewodu
pokarmowego ptaków ze względu
na jego dużą różnorodność i wahania w zakresie jego składu i proporcji. Bardzo często jest to uzależnione od czynników środowiskowych,
stresu, niedoborów składników
pokarmowych
(zbilansowanie
mieszanek paszowych). Bardzo
istotnym jest jakość mieszanki paszowej. Także czynnikami zaburzającymi prawidłowe proporcje bakterii są sytuacje stresowe. Okresy
stresu takie jak przesiedlanie czy
też nieprawidłowe żywienie osła54

biają prawidłową równowagę flory
jelitowej. Ta równowaga pomiędzy
poszczególnymi mikroorganizmami bytującymi w przewodzie pokarmowym jest bardzo dynamiczna.
Podstawowymi objawami wszelkich zaburzeń składu mikroflory
jelitowej są zazwyczaj natychmiastowe zahamowania przyrostów
masy ciała, jak też pojawienie się
bardzo silnie uwodnionego kałomoczu. Ptaki w stadzie wówczas
bardzo szybko chudną, mają mocno opuszczone skrzydła, wygięty
ku górze grzbiet i jednocześnie
stają się one bardzo powolne w ruchach.
Zachowanie prawidłowej równowagi pomiędzy korzystną a niekorzystną florą jelitową jest możliwe przede
wszystkim poprzez zachowanie
odpowiedniego poziomu higieny,
komponowanie pasz z najwyższej
jakości składników, a także poprzez
stosowanie zasad bioasekuracji.
Dodatkowo powyższe wymagania
mogą być wspierane poprzez stosowanie specjalnych dodatków paszowych, do których zaliczyć możemy np.:
Probiotyki
Preparaty zawierające w swoim składzie bakterie kwasu
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INDEKS RZECZOWY

ZAKŁAD WYLĘGU DROBIU
W RADOMICACH
OFERUJE JEDNODNIOWE
PISKLĘTA NIOSKI RASY:

Blue D 187
Dominant Barred D 959

Zakład Wylęgu Drobiu Wiesław Rzadkowolski
Radomice 49a, 87-600 Lipno
Tel. kom. 502 20 75 08, 695 984 283
Tel. 54 287 94 26
www.zwd-radomice.pl
e-mail: zwd-radomice@wp.pl
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Idealna propozycja dla hodowców zainteresowanych półintensywnym,
ekologicznym, przyzagrodowym chowem kur

KURY OGÓLNOUŻYTKOWE

DOMINANT

Charakteryzują się:

• niskimi wymaganiami pokarmowymi i środowiskowymi,
• dobrą zdrowotnością i odpornością na choroby i złe warunki środowiskowe,
• wykorzystaniem pasz gospodarskich, połączonymi z umiejętnością samodzielnego wyszukiwania pokarmu, a mieszanka zbożowa lub pasza pełnoporcjowa może stanowić
uzupełnienie dawki dziennej,
• niskimi wymaganiami względem pomieszczeń przydomowych kurników,
• dobrą ilością i jakością mięsa,
• wysoką nieśnością i wydajnością mięsa,
• na wybiegach bez ogrodzenia nie oddalają się dalej niż kilkadziesiąt metrów.
Kurki DOMINANT oprócz wysokiej nieśności od 280 do 300 jaj rocznie posiadają ciekawą
barwą skorupy jaj od białej, poprzez jasnobrązową, aż do ciemnoczekoladowej (darkshell)
oraz od jasnoniebieskiej, poprzez niebieską, jasnozieloną, zieloną, aż do ciemnozielonej
(greenshell).
Kogutki Dominant w wieku 16 tygodni uzyskują wagę 2,7 kg, a w 18 tygodniu życia do 3 kg.
Można z nich uzyskać dojrzałe, delikatne i nieotłuszczone mięso.
Drobiarstwo Opolskie sp. z o.o. oferuje w okresie od października do lipca jaja wylęgowe
i seksowane pisklęta DOMINANT. Jednodniowe kurki i kogutki szczepione są przeciwko
chorobie Mareka.
Jaja wylęgowe i wylężone z nich pisklęta pochodzą z własnych ferm reprodukcyjnych Drobiarstwa Opolskiego sp. z o.o. będących pod stałym nadzorem weterynaryjnym z zastosowaniem bogatego programu profilaktycznego, wolne od Salmonelli i Mycoplasmozy.
Kurki i kogutki DOMINANT to świetna propozycja dla hodowców zainteresowanych nisko
kosztowym chowem wydajnych kur i kogutków, zapewniających atrakcyjne dla nabywców
jaja oraz mięso.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Drobiarstwo Opolskie sp. z o.o.
49-100 Niemodlin ul. Opolska 39
tel: 77 460 64 27, e-mail: drobiarstwo@op.pl
Zakład Wylęgu Drobiu
59-900 Złotoryja ul. Legnicka 52
tel : 76 878 43 90, e-mail: zwdzlotoryja@gmail.com
Dariusz Mąka, tel: 602 293 645
Augustyn Tęczar, tel: 784 942 427

Dominant o skorupie jaja od białej do brązowej

D-104

D-107

D-109

D-301

D-959

Dominant Greenshell

DS-107

Dominant Darkshell Black

DS-109

GS-229

GS-300

Dominant Koguty

GS-959

HIGIENA I ŻYWIENIE

mlekowego, drożdże, pleśnie.
Skład probiotyków złożony jest
przede wszystkim z mikroorganizmów przywracających równowagę w ekosystemie mikroflory jelitowej ptaków. Są to mikroorganizmy
niepatogenne i konkurencyjne
w stosunku do tych chorobotwórczych. Najlepsze efekty uzyskuje
się podczas stosowania probiotyku dla ptaków młodych, nieposia58

dających jeszcze wykształconej
flory bakteryjnej. Takie stosowanie
preparatu pozwala na szybkie zasiedlenie przewodu pokarmowego
korzystnymi mikroorganizmami.
Prebiotyki
Mające postać węglowodanów
nieskrobiowych preparaty nie są
trawione w przewodzie pokarmowym ptaków. Ich korzystne
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HIGIENA I ŻYWIENIE

działanie polega na adsorpcji
drobnoustrojów i ich toksyn na
własnej powierzchni, hamowanie
kolonizacji jelit przez organizmy
patogenne i stymulację układu
immunologicznego.
Zioła
Zioła lub preparaty ziołowe wpływają skutecznie a obniżenie ilości
patologicznej mikroflory jelitowej
i zwiększonej obecności bakterii
korzystnych dla organizmu ptaka.
Dodatkową cechą ziół jest pozy-

tywne oddziaływanie na przebieg
całego procesu trawienia. Cechuje je również pozytywny wpływ na
ograniczenie występowania biegunek czy stanów zapalnych.
Zakwaszacze
Są to preparaty, które swoim działaniem również wywierają korzystny wpływ na układ pokarmowy
ptaków. Ich podstawową cechą
jest działanie antybakteryjne, obniżenie odczynu pH, a tym samym
ograniczenie rozwoju bakterii

reklama

60
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HIGIENA I ŻYWIENIE

Flora bakteryjna
przewodu pokarmowego
odgrywa dużą rolę
w procesach fizjologicznych
trawienia oraz może mieć
korzystny wpływ, jak również
szkodliwy.

takich jak Salmonella czy bakterie
E. coli. Preparaty obniżają również
zdolność mikroorganizmów chorobotwórczych do namnażania się,
blokują syntezę ich DNA oraz wpływają korzystnie na ogólną kondycję jelit.
Pomimo obecności w układzie
pokarmowym ptaków mikroorganizmów zarówno korzystnych
z punktu widzenia fizjologii trawienia i właściwego wykorzystania
substancji pokarmowych, jak i tych,
których obecność może stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia drobiu rolą hodowcy jest zapewnienie
ptakom odpowiedniej równowagi
pomiędzy tymi dwiema grupami
mikroorganizmów, tak ażeby skład
mikroflory jelitowej był, jak najbardziej prawidłowy.
Pozwala na to wykorzystanie odpowiednio przygotowanych mie62

szanek paszowych oraz dodatków
żywieniowych m.in. opisanych powyżej.
Właściwa dla organizmu ptaka mikroflora jelitowa pozwala na utrzymanie stada w pełnej kondycji
zdrowotnej z zachowaniem prawidłowego wzrostu oraz wysokiej
jakości produktów finalnych pozyskiwanych w chowie drobiu.
Istnieje bardzo wiele czynników
modyfikujących skład mikroflory
przewodu pokarmowego. W praktyce największe znaczenie mają:
- żywienie i rodzaj podawanej
mieszanki paszowej,
- stres (właściwa obsada,
zabiegi pielęgnacyjne,
szczepienia),
- leczenie
(np. podawanie preparatów
przeciwbakteryjnych).
Tylko konsekwentne przestrzeganie przez hodowcę wszelkich obowiązujących zasad i stosowanie
programów profilaktycznych mogą
pomagać w utrzymaniu zdrowego
układu pokarmowego ptaków.

Spis piśmiennictwa dostępny u autora.
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Szczęśliwego, spokojnego
i zdrowego Nowego Roku

życzy Państwu

HUHTAMAKI Česká republika, a.s.
Petrovická 101, 675 21 Přibyslavice, E-mail: lucyna.sedlak-wozniak@huhtamaki.com
Tel.: +48/883 339 170, www.fiber.huhtamaki.com
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CENTRALNY

POŁUD-WSCHOD

ZACHODNI

1,0
-10,1
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wątroby z indyka
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nld
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--
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6 050 5 750

--
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nld
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--
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4,5
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--
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7 060 6 876
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2,7

--

--

--
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5,5
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1,6

--

1,2

--

--

--
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--
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--

--
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4 328 4 208

--

--

--
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8 653 8 570

6 206 6 202

--

13 898 13 948

4 593 4 517

5 197 4 703

--

6 100 6 286
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2,9

--
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1,0

0,1
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-0,4
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--

-3,0
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nld

--

nld
nld

nld

nld

nld

4 112 4 205

nld

nld
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15 822 15 548

6 575 6 452

6 345 6 353

6 239 6 158

14 821 14 769

6 156 6 246

5 110 5 235

--

6 870 7 025

nld

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 45/2021 z dnia 18.11.2021 r.

Północny: Woj.: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie.
Centralny: Woj.: mazowieckie, łódzkie. Południowo-Wschodni: Woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni: Woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
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0,4
0,1
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skrzydła z indyka

udźce z indyka
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0,5
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filety z piersi indyka

podudzia z indyka

3,1

wątroby z kurczaka

10,6

7 352 6 645
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podudzia z kurczaka

0,6
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nogi z kurczaka

uda z kurczaka
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6 601 6 622

14 941 15 257

skrzydła z kurczaka

-0,3

filety z piersi kurczaka

5 352 5 366

---
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tuszki indyków patroszonych 73%

nld
8,2

ćwiartki z kurczaka

PÓŁNOCNY

MAKROREGIONY*
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1,8
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ceny
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2021 2021
2021 2021
2021 2021
2021 2021
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

tuszki kurcząt patro6 297 5 818
szonych 65% z szyjami

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj

TOWAR

POLSKA

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego KONFEKCJA na rynku KRAJOWYM za okres: 8-14.11.2021. Cena za tonę

AKTUALNOŚCI

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży
maszyn do ścielenia w obiektach inwentarskich.
Jesteśmy wyłącznym importerem ścielarek
i wozów paszowych belgijskiej firmy Robert.

ŚCIELARKA

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.

DYSPENSER

Dyspenser Agroblaz przeznaczony jest do
szybkiego i łatwego ścielenia na fermach drobiu. Przeznaczony jest głównie do ścielenia
kurników. Korzystanie z urządzenia zaoszczędza czas i robociznę, równocześnie dając bardziej równomierne i ekonomiczne wykorzystanie użytego materiału.
Ponadto ścielenie rozdrobnionym już materiałem zapobiega nadmiernemu zapyleniu
obiektów. Dyspenser Agroblaz rozrzuca następujące materiały: zrębki, trociny, sieczka
słomy, suszony torf, pelet ze słomy, łuska słonecznika i inne granulaty. Regulowane dolne
zasówy oraz prędkość podajnika pozwalają
płynnie dostosować ilość wyrzucanego materiału. Szerokość ścielenia jest regulowana
i wynosi od 3-8 metrów. Urządzenie można zawiesić na ładowarkę lub traktor, należy jednak
pamiętać, że wymagany jest wydatek oleju na
poziomie 60l/min. W ofercie dostępne są zawiesia do wszystkim marek ładowarek.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej – www.agroblaz.pl
oraz pod numerem telefonu – 502 024 204. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!
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PÓŁNOCNY

CENTRALNY

POŁUD-WSCHOD

MAKROREGIONY*
ZACHODNI

0,6

5 679 5 644
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1,6
1,3
5,7

5 958 5 864

3 012 2 974

5 309 5 023

podudzia z indyka

wątroby z kurczaka

wątroby z indyka
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2 956 2 887
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6 199 6 251
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nld
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nld
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-
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-
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15 529 14 752

6 111 6 118

6 924 6 844

6 770 6 700

14 407 14 392

5 976 5 981
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6 063 6 231

--
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0,7

-

-

-

-
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-0,1

1,2

1,0

0,1

-0,1

4,8
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nld

11 744 11 548

6 876 6 722

15 542 15 709

5 479 5 561

5 312 5 108

6 000 5 870

14 187 14 208

5 338 5 251

4 900 4 556

9 923 10 636

6 500 6 424

6 933 6 915

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 45/2021 z dnia 18.11.2021 r.

Północny: Woj.: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie.
Centralny: Woj.: mazowieckie, łódzkie. Południowo-Wschodni: Woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni: Woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
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-4,0
-0,2

6 143 6 402

15 634 15 665
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0,2
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filety z piersi indyka

6,4

5 607 5 267

2,7
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filety z piersi kurczaka

4,1
0,1

nogi z kurczaka

4 843 4 650
6 869 6 863

4,3
7,4

-2,6

4 743 4 550

11 342 11 643

-1,1

6 223 5 797

-5,4

10 135 10 709

tuszki indyków patroszonych 73%

6 656 6 733

-0,1

ćwiartki z kurczaka

-2,1

tuszki kurcząt patro6 147 6 277
szonych 65% z szyjami

7 060 7 068

skrzydła z kurczaka
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-
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-
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0,3
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Zmiana
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14.11. 07.11.
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6 969 6 847

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj

TOWAR

POLSKA

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (LUZEM) za okres: 8-14.11.2021. Cena za tonę

AKTUALNOŚCI

0,7
4,6

4 050

4 990

5 006

5 064

5 068

5 008

5 099

10 726 10 257

2 627

indory

indyczki

kaczki typu brojler

gęsi tuczone

kury mięsne ze stad
reprodukcyjnych,

Północny: Woj.: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie.
Centralny: Woj.: mazowieckie, łódzkie. Południowo-Wschodni: Woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni: Woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.

ZACHODNI

-6,2

--

nld

--

4 884

4 988

4 061

--

nld

--

4 821

4 923

4 027

--

-

--

1,3

1,3

0,8

--

nld

nld

5 020

--

4 082

--

nld

nld

5 020

5 100

4 065

--

-

-

0,0

--

0,4

--

--

--

5 200

--

4 197

--

--

--

5 000

--

4 230

--

--

--

4,0

--

-0,8

--

nld

nld

5 074

5 175

4 065

--

nld

nld

5 079

5 098

4 011

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 45/2021 z dnia 18.11.2021 r.
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0,1

1,6

0,7
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-
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1,5
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Zmiana
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14.11. 07.11.
14.11. 07.11.
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ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
2021 2021
2021 2021
2021 2021
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[%]
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[%]
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14.11. 07.11.
2021 2021

PÓŁNOCNY

MAKROREGIONY*

kurczęta typu brojler 4 078

TOWAR

POLSKA

Ceny skupu drobiu rzeźnego za okres: 8-14.11.2021. Cena za tonę

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH
CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA [zł/tona]
Towar

2021-11-14

2021-11-07

zm. ceny %

4 286,00

4 043,00

6,0

CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH [zł/100 szt.]
Towar:

Cena w zł/kg
2021-11-14

2021-11-07

Zmiana [%]

Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe):
55,06

klatkowy

Towar:

54,18

Cena w zł/kg
2021-11-14

2021-11-07

1,6

Zmiana [%]

Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe):
43,50

klatkowy

45,96

-5,4

ściółkowy

54,96

54,79

0,3

wolny wybieg

59,15

60,27

-1,9

Towar:

Cena w zł/kg
2021-11-14

2021-11-07

Zmiana [%]

Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
klatkowy

35,13

38,12

-7,8

ściółkowy

47,02

48,73

-3,5

wolny wybieg

55,40

55,46

-0,1

ekologiczny

76,20

75,32

1,2

Towar:

Cena w zł/kg
2021-11-14

2021-11-07

Zmiana [%]

Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
klatkowy
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25,84

25,16

2,7
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Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek jaj spozywczych” Nr 45/2021 z dnia 19.11.2021 r.

Średnie, ceny netto (bez VAT) skupu i sprzedaży jaj spożywczych

ZAPISY DO

NEWSLETTERA
TWORZYMY NOWE PRZESTRZENIE

DO PROMOWANIA
WASZYCH USŁUG!

Korzyści z otrzymywania NEWSLETTERA:
1. Dowiadujesz się przed innymi o nowościach w branży
2. Otrzymujesz informacje o aktualnych promocjach naszych klientów
3. Zyskujesz dostęp do najnowszych wydań informatorów
drobiarskiego i masarskiego
4. Otrzymujesz bieżące aktualności z branży
5. Masz dostęp do promocji i akcji kuponowych
6. Możesz się zareklamować i zamówić wysyłkę dedykowaną dla Ciebie

JAK TO ZROBIĆ?
wejdź na stronę www.informatordrobiarski.pl
do zakładki „newsletter”
dodaj swój e-mail do bazy

i gotowe!

XXIV

AKTUALNOŚCI

SYMPOZJUM
DROBIARSKIE

W ZAKOPANEM-KOŚCIELISKO
Wreszcie, po ponad dwuletnim, pełnym niepokoju
wyczekiwaniu, drobiarze i zainteresowani rozwojem
drobiarstwa w Polsce, na przełomie września i października 2021 r.,
usłyszeli radosną wiadomość, że prezes POLDROBU,
p. Andrzej Kamionka i jego Drużyna organizują w tym roku
tradycyjny zjazd „Jajcarzy” pod Giewontem.
14 października br., do Wojskowego
Domu Wypoczynkowego w Kościelisku
zjechało z całej Polski, niekiedy z rodzi-
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nami, ponad 250 Uczestników, by zostać
mile przyjętych przez Komitet Powitalny
i Recepcję Hotelu. Wkrótce zapełnił się
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AKTUALNOŚCI
znany z poprzednich spotkań bar i wzajemnym serdecznym powitaniom oraz
wspominkom nie było końca.
Następny dzień spędzono na wysłucha-

niu 15 wykładów. Sympozjum tradycyjnie otworzył i powitał uczestników-gospodarz spotkania-p. Andrzej Kamionka.
Zgodnie z panującym trendem, odwra-

cającym się od chowu klatkowego drobiu, pierwszy wykład poświęcono nowoczesnym metodom utrzymania drobiu,
lansowanym przez firmę Big Dutchman.
O znaczeniu żywienia w chowie kur

nieśnych, mówiła p. Izabela Kaczmarek
z firmy De Heus. O tym, że nie zawsze
ilość świadczy o jakości w produkcji
drobiarskiej – przekonywał słuchaczy-p.
T. Kwiatkowski z Ceva Animal Health
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AKTUALNOŚCI
Polska. Jak rozwiązać problem naturalnego zabarwienia skorup jaj przedstawiła p. Styk-Olszak z EW Nutrition.
Istotne novum wniosła do obrad p. Sylwia Sobolewska swym wykładem o znaczeniu wody kwantowanej, stosowanej
w chowie kur nieśnych. O szczególnym
znaczeniu dezynfekcji oraz jej braku –
przekonywał uczestników p. Pawłowski
z Elanco Poland.
Wreszcie, zgodnie z programem nastąpiła przerwa, a wraz z nią wyczekiwana
przez wszystkich kawa. Tradycyjnie,
przerwę uczestnicy przedłużali i przedłużać chcieliby bez końca, jednak występujący po przerwie panowie Wężyk
i Gilewski, nie bacząc na ilość zebranych
słuchaczy, przedstawili swoje poglądy
nt. postępowania ze świeżo wylęgniętymi kogutkami pochodzącymi z linii kur
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nieśnych. Opinie autorów niekoniecznie
zawsze były zgodne z poglądami tzw.
obrońców „praw zwierząt”.
O nieustannie prowadzonych w Polsce
i UE różnych metodach zwalczania plagi
ptaszyńca, mówił p. R. Chachaj z Feedstar. Jak opłacalnie i skutecznie inwestować zgodnie z ofertą firmy Agra-Matic, zalecał p. Łukasz Nowak z De Heus.
W obliczu różnych zagrożeń istnieje
ogromna konieczność przeprowadzenia
konsolidacji w produkcji drobiarskiej,
co proponowała zebranym p. Barbara
Glabś z Kancelarii Brokerskiej WTB. Rozwiązywanie nowoczesnymi metodami
starych problemów związanych z żywieniem kur nieśnych, sugerował p. Piotr
Stanisławski z DSM Nutrition. Uzyskany
w ostatnich latach postęp w żywieniu niosek wg poglądów Noack Polen
przedstawiła p. Katarzyna Sartowska-
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AKTUALNOŚCI

-Żygowska. W zamykającym obrady referacie, na największe wyzwania stojące
obecnie przed produkcją drobiarską,
zwrócił uwagę p. Piotr Lisiecki, prezes
Krajowej Izby Producentów Drobiu
i Pasz.
Po podziękowaniu przez prezesa A.
Kamionkę wszystkim wykładowcom za
wygłoszenie wykładów, a uczestnikom
za wysłuchanie ich z uwagą i oficjalnym
zamknięciu części obradowej, zebrani
udali się na obiad, a po nim wrócili do
sali obrad, by wysłuchać znakomitego
koncertu, wykonanego przez znaną
artystkę, Maję Sikorowską & KROKE, by
o 19.00 zejść do „Szałasu” na wyborną
kolację, przedłużoną dyskusję no i tańce. Bawiono się dobrze do samego rana.

przez opolski POLDROB – oczywiście
w Kościelisku w 2022 r.
Panu prezesowi Andrzejowi Kamionce
i Jego Drużynie serdecznie dziękujemy
za poniesione trudy organizacyjne,
wspaniałą atmosferę spotkania i za
kilka dni pięknej tatrzańskiej pogody.
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk
Dr inż. Ryszard Gilewski AVICONS

Następnego dnia, po śniadaniu, wszyscy
żegnali się z żalem, ale i z ogromnym
przekonaniem oraz nadzieją wspólnego,
jubileuszowego XXV Sympozjum Drobiarskiego, które będzie zorganizowane
www.informatordrobiarski.pl 363/12/2021 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
SPRZEDAM JAJA Z WOLNEGO WYBIEGU
w ilości ok. 6000 szt. tygodniowo
w kolorze białym, brązowym i kremowym.
Gospodarstwo podlega
kontroli weterynaryjnej.
tel. 605 547 355 lub 508 368 887

SPRZEDAM KOMPLETNY SYSTEM
ROZŁADUNKU KLATEK ŻYWCA
DROBIOWEGO z windą,
desztaplatorem i myjką pojemników.
System w bardzo dobrym stanie
technicznym wciąż pracujący od 2016 r.
Tel. +48 603 409 945, woj. małopolskie

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

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

SPRZEDAŻ I NAPRAWA POMP BUSCH
RA 630, RA400, RA 300, WV500
Hiszpańska klipsownica automatyczna
Lorenzo Barroso,
Włoski traysealer pakujący w MAP i próżni.
Tel. 22 612 30 60, kom. 533 66 14 37

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
RASY HYLINE
w ilości 35 000 szt. produkująca jajka
kremowe. Data wstawienia 05.10.2021 r.
Odchów ściółkowy (woliera). Pełna
profilaktyka szczepień. Posiadamy
specjalistyczny transport. Data wstawienia
05.10.2021 r. Tel. 576 867 602
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SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
ISA BROWN, ISA TINTED (produkuje
kremowe jajko) w ilości 35 000
szt. data wstawienia 03.11.2021 r.
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: 11.10.2021, 21.10.2021,
21.11,2021, 09.12.2021, 06.01.2022
oraz kurki kolorowe ROSA.
Specjalistyczny transport.
Tel. kom. 531 658 989

SPRZEDAM KURKI OGÓLNOUŻYTKOWE
ROSA (KOLOROWE) oraz towarowe
Lohmann brązowy, Lohmann biały oraz
ISA brązowe i białe, w ilości 300.000 szt.
Data wstawienia: 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, 25.10.2021, 03.11.2021
Odchów ściółkowy (woliera). Posiadamy
specjalistyczny transport. Tel. 608 751 567

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 NOWĄ KLATKĘ
DLA PRZEPIÓREK.
Klatka w pełni automatyczna tj.
karmienie, pojenie, taśmy do obornika.
Klatka na 8.000 szt przepiórek.
Tel. kont. 605 923 869

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

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

www.informatordrobiarski.pl 363/12/2021 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

75

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
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 W PEŁNI WYPOSAŻONĄ
AKTYWNĄ FERMĘ DROBIU.
2 hale oraz pomieszczenia socjalne.
Powierzchnia działki 1 hektar w tym
budynków 2400 m². Istnieje możliwość
dokupienia 6 hektarów gruntu
przylegających do działki. Ferma jest
w pełni wyposażona w tym:
100 wentylatorów, zraszanie kurników,
automatyczne podajniki paszy,
2 niezależne zasilania w energię
elektryczną z automatycznych
przełączaniem, 2 niezależne zasilania
w wodę, nowe pokrycia dachowe,
nowa instalacja elektryczna, piec na słomę,
piec węglowy, doprowadzona kanalizacja.
W skład oferty wchodzą także:
system monitoringu - wewnętrzne i
zewnętrzne kamery, roczny zapas słomy,
maszyna Weidemann, namiot na słomę.
Gmina Namysłów. Zakup od właściciela.
Kontakt: 600 836 828
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SPRZEDAM:
Pakowaczki próżniowe do mięsa i wędlin
z gwarancją:
• Supervac GK 169 B do pakowania mięsa
świeżego pompa 300 m3
• Supervac GK 501 B pompy Busch1000
+ 2 x 250 m3
• Supervac GK812 B pompy Busch 1250
+ 630 m3
• Obkurczacz Supervac AT8
• WIBO 8 obkurczacz
• Klipsownica półautomatyczna hiszpańska
Barroso, SK 5-100 do kalibru 100 mm
(fabrycznie nowa) z gwarancją
• 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
a także usługi:
Naprawa 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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SPRZEDAM
SPRZEDAM KURY
z niemieckiej wylęgarni Lohmann:
Lohmann Brown 60 tys. szt.,
Lohmann White 20 tys. szt.,
Lohmann Sandy 20 tys. szt.
(znosi kremowe jajka),
Wstawienie: 15.11.2021, 21.11.2021
Oferujemy transport.
Edward Roszak, Kopanki k. Nowego
Tomyśla, Tel. kom. 507 030 425

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

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:
• 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

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

SPRZEDAM ODCHOWANE KURKI
NIOSKI, SYSTEM ŚCIÓŁKOWY.
- Rasa TETRA SL BRĄZOWA
- 12 000 szt., wstawienie 10.09.2021 r.
- Rasa TETRA SUPER HARCO CZARNA
- 3 000 szt., wstawienie 10.09.2021 r.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Zapraszam do współpracy.
Kontakt: 690 435 096
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SPRZEDAM

USŁUGI
SPRZEDAM KURKI
LOHMAN BROWN 16 000 tys
i SANDY 6 000 tys.
Wstawione 25.09.21 Pełny program
szczepień plus kocydioza i salmonella
duo. Odbiór - styczeń 2022.
Tel. 601 716 580

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

SPRZEDAŻ KUREK KOLOROWYCH
OGÓLNOUŻYTKOWYCH
od listopada 2021 r.
Pełna profilaktyka weterynaryjna,
chów ściółkowy.
Tel. 600 442 584, 23 657 82 80

SPRZEDAM KURKI LOHMANN BROWN
w ilości 360 000 szt. z nowej
odchowalni wolierowej. Wstawienie:
17.09.2021 r. 16 tygodni – 07.01.2022 r.
Tel. 531 658 989

SPRZEDAM SORTOWNICE DO JAJEK
DWURZĘDÓWKĘ MARKI STAALKAT,
wydajność 6400 jaj/h. Więcej informacji
pod numerem 600 500 710
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NAJSKUTECZNIEJSZY
PREPARAT NA PTASZYŃCA.
Efekt gwarantowany.
Tel. 502 592 194, www.verkapplus.pl

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

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
e-mail: biuro.sortownicejuszczak@op.pl

SPRZEDAM TAŚMY DO ZBIORU JAJ,
żółte, po jednym rzucie, 165 m długie.
Stan - jak nowe. Tel 515 497 028
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE,
GAZOWE, MECHANICZNE
NA KURNIKACH
tel 691 02 92 68

MODERNIZACJE OBIEKTÓW
INWENTARSKICH.
tel 691 02 92 68

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

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE

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

ODWIEDŹ
NASZĄ STRONĘ
WWW

informatordrobiarski.pl
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
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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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SPIS REKLAM
OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

Agroblaz artykuł sponsorowany

63

INWESTPOL-MONTER

19

7

Jotafan

28, 29

Avena

15

Malesa

II str. okł

Bonita				

14

Musielak

47

54, 55

Metalbud

13

Agropian

Drobiarstwo Opolskie

34

Ecopig

Park drobiarski

III str. okł.

Ergoferm/Fienhage

16, 17

P. H. Czachorowski

Erka

36, 37

PPHU Bąkowski

26

9

Polnet

51

20, 41

Specht

12
49

Elfin Consulting		
Farma Żuromin

1

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

58

Tomasz Grudziądz

Firma Drobiarska

33

Wit-Pol

23, 25

Geneu

59

Wektra

14

GREMUR-AGRO

27

Verbeek

5

Hog Slat

35

VHP

39

Hopex

57

ZAW-BUD

21

Hubbard

43

ZWD Midrob

31

Huhtamaki

61

ZWD Radomice

53

Indoor

IV str. okł.

ZWD w Twardawie

8
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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

82

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 363/12/2021 www.informatordrobiarski.pl

