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Dzień dobry! Przybywamy z wiedzą na
temat żywienia. Jak zmiana paszy
może wpływać na brojlery. Obalamy
mity, że ptaki są pozbawione odczuwania
smaku- podobno reagują bardziej na gorzki smak
niż na słodki. Badania dowodzą, że brojlery mają
więcej kubków smakowych od kur nieśnych. Jak
zapewniają badacze, ptaki potrafią grymasić przy
jedzeniu, istnieją składniki paszowe, które uznają
za niesmaczne. Na ilość spożywanej paszy mają
wpływ kolor, smak, wartość odżywcza oraz tekstura
paszy. /s.4/. Racjonalne żywienie to warunek

konieczny wysokiej produkcyjności ptaków.

O biologicznej wartości białka pasz i odpowiednim zbilansowaniu
aminokwasów na /s.26/. Zwracamy Państwa uwagę na utrzymanie linii
pojenia w jak najlepszym stanie. Dobrej jakości woda jest jednym
z najważniejszych elementów udanej produkcji drobiu /s.40/.
Rośnie presja na likwidację chowu kur niosek w systemie klatkowym.
Jakie stanowisko w tej sprawie przedstawia Krajowa Izba Producentów
Drobiu i Pasz – szczegóły na /s.48/. „Zgodnie z ostatnimi dostępnymi
danymi udział jaj klatkowych w produkcji jaj ogółem wynosił w Polsce,
w 2020 roku, 81,1 proc. Oznacza to, że w ciągu 10 lat zmalał jedynie
o 9,4 punktów procentowych. O tyle samo wzrósł udział produkcji
alternatywnej, z 9,5 proc. w roku 2010 do 18,9 proc. w 2020”.
Szczęśliwego Nowego Roku dla Państwa!
Katarzyna Urbaniak
Redaktor naczelna
kurbaniak@koopress.com
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JAK ZMIANA PASZY
MOŻE WPŁYWAĆ NA BROJLERY?
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk
Dr inż. Ryszard Gilewski

Dostosowanie poziomu żywienia brojlerów do ich wieku
i potrzeb pokarmowych, wymaga zmian składu paszy w
trakcie całego cyklu produkcyjnego, które praktycznie
wprowadzają duże zmiany w recepturze. Współczesne zestawy kurcząt brojlerów charakteryzują się, genetycznie
uwarunkowanym szybkim tempem wzrostu, wpływającym
na coraz większe spożycie paszy. Cecha ta wymaga jednak bardzo dokładnej kontroli warunków środowiskowych
i nieograniczonego żywienia.
W zależności od wieku uboju brojlerów, w ich żywieniu stosuje się 3 lub
4, a nawet 5 zmiennych kolejno mieszanek paszowych różniących się
teksturą i zawartością składników
odżywczych (Tabela 1). Kurczęta
o dużym genetycznym potencjale
wzrostu, są bardzo wrażliwe na każdą zmianę paszy. Niepożądane reakcje ptaków występowały zawsze,
ale poznano je dopiero niedawno,
po odkryciu bardziej wyrafinowanych metod ich obserwacji i mierzenia. W początkowym okresie
6

odchowu brojlerów, wprowadzenie
granulatu, często przyczynia się do
marnotrawstwa paszy. Producentom wiadomo, że brojlery reagują
na poziom warunków środowiskowych – w tym żywienia i potrzebują
czasu, by przystosować się do każdej nowej mieszanki.
Co wpływa na zmianę spożycia?
Głównie dwa czynniki wpływają na
zmianę spożycia paszy. Pierwszy –
gdy zmienione zostają fizyczne
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Program
żywienia

5
mieszanek

4
mieszanki

3
mieszanki

Nazwa
mieszanki

Okres
skarmiania
(dni)

Tekstura
mieszanki

Energetyczność
(Kcal)

Zawartość
białka
(%)

Prestarter

1-7

mikrokruszonka

2900

21,5

Starter

8-15

kruszonka

3000

20,0

Grower I

16-27

krótki granulat

3100

19,0

Grower II

28-35

granulat

3150

18,5

Finisher

36 do uboju

granulat

3200

18,0

Prestarter

1-3

mikrokruszonka

2950

21,0

Starter

4-20

kruszonka

3020

19,5

Grower I

21-31

granulat

3125

18,5

Finisher

32 do uboju

granulat

3200

18,0

Starter

1-14

kruszonka

3000-3150

22,0-23,0

Grower

15-35

granulat

3100-3200

20,0-21,0

Finisher

35 do uboju

granulat

3150-3250

20,0-19,0

Tabela 1. Przeciętne zawartości składników pokarmowych w zależności od stosowanych programów żywieniowych brojlerów kurzych (wg: Zaleceń żywieniowych dla drobiu oraz firm: PIAST, AGROPOL i CEDROB).

właściwości paszy i drugi – gdy
zmienione zostają jej składniki żywieniowe i antyżywieniowe. Zmianie składu paszy towarzyszy jej
inna wartość odżywcza, a także
kompozycja składników - decydując o strukturze paszy. Każda reakcja brojlerów na zmianę paszy
trwa bardzo krótko i przynosi mniej
szkód w odchowie, niż sugerują
8

to ich producenci. Trudno się zgodzić, by jakakolwiek zmiana składników odżywczych w paszy mogła
mieć natychmiastowy, krótkotrwały
wpływ na jej spożycie. Chociaż ten
wpływ wiąże się z długością czasu skarmiania paszy wynoszącą
ponad 24 godziny, zmiany cech
fizycznych paszy wiążą się ze stosunkowo krótkim okresem ich
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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

Szczęśliwego
Nowego
2022 Roku

Zimowa

PROMOCJA
cenowa

NOWOŚĆ

NA ZIMĘ!

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. kom. 606 968 448, e-mail: agropian@agropian.pl
Agropian System

Agropian System

JAJA I PTAKI HODOWLANE

pobierania. Do cech fizycznych
paszy należą jej skład, kolor, smak
i gęstość/twardość. W Tabeli 2
przedstawiono procentowy wpływ
poszczególnych cech paszy na jej
spożycie.
Fizyczny charakter paszy, a mianowicie połączenie cech jej tekstury
z twardością, są najważniejszymi
czynnikami wpływającymi na spożycie paszy w momencie jej zmiany, co wyraźnie widać w przypadku
przejścia w żywieniu młodych brojlerów paszami w postaci kruszonki do granul. Zmiany w składzie
paszy i w jej profilu żywieniowym
są ze sobą ściśle powiązane, stanowiąc ważną, dodatkową, nową
wartość, w której kolor i smak mają
mniejsze znaczenie, co być może
wynika z tego, że ciągle nie bardzo
zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tych cech paszy dla ptaków.
Kolor i smak paszy
Jest mało prawdopodobne, aby
zmiana koloru lub smaku paszy mogła mieć znaczący wpływ na ilość
jej pobierania w czasie zmiany paszy. Ptak ma więcej kubków smakowych, niż dawniej sądzono, zatem
jest mitem, że ptaki są pozbawione
odczuwania poziomu tych cech,
10

Tekstura paszy

10%

Kompozycja składników

10%

Twardość/gęstość paszy

10%

Profil paszy

10%

Kolor paszy

10%

Smak paszy

5%

Tabela 2. Względne znaczenie czynników wpływających na przejściowe
spożycie paszy w wyniku jej zmiany
(Leeson, 2021)

przy czym stwierdzono, że brojlery
mają więcej kubków smakowych
od kur nieśnych. Reagują one na
„gorzki” smak, a znacznie mniej
na słodki, stąd kolejnym mitem jest
słodzenia cukrem pobieranej paszy przez pisklęta. Istnieje wiele doniesień o składnikach paszowych,
które ptaki uznają za niesmaczne,
co przyczyniło się do wyhodowania różnych odmian sorgo, gdyż
dziką odmianę – ptaki niechętnie
jedzą. Substancja czynna zawarta
w ptasim sorgo, spokrewniona jest
z aldehydem cynamonowym, który
ujemnie wpływa na ilość pobranej
paszy przez brojlery. Wykazano też,
że brojlery zmniejszają spożycie
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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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sztucznie aromatyzowanej paszy
„grzybami”, co ma je chronić przed
spożyciem mykotoksyn. Brak jest
doniesień o czynnikach stymulujących spożycie paszy, w okresie jej
wymiany na inną.
Jest również mitem, że ptaki są daltonistami, a zatem czopki, dawniej
zwane wrażliwymi słupkami – są
światłoczułymi receptorami (fotoreceptory) siatkówki oka, zawierającymi specyficzne błonowe białka
receptorowe, absorbujące światło
w różnych zakresach długości fali.
Kolory paszy mogą mieć większe

znaczenie, niż się powszechnie
uważa. Ptaki mają w oczach czopki
czułe na barwę czerwoną, niebieską i zieloną, podobnie jak większość ssaków, ale dodatkowo mają
też czopki wykrywające światło
ultrafioletowe. Większość obiektów
wygląda inaczej w świetle UV, a niektóre związki, takie jak aflatoksyna,
emitują charakterystyczną fluorescencję. Czopki w oczach ptaków
zawierają również lipidy, wykrywające różnice w odcieniach barwy,
które są dla nas nie do odróżnienia.
Każda pasza zmieni swą barwę

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
12
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 364/01/2022 www.informatordrobiarski.pl
tel.: 77 438 15 25, 600 418 404, 602 369 643
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gdy zmieni się jej składniki. Młode
ptaki preferują paszę zieloną, chociaż w drugim tygodniu życia i później wolą paszę barwy czerwonej,
zatem jest interesujące, czy ciągłość zabarwienia pokarmu w czasie jego zmiany można poprawić,
stosując odpowiednie barwniki?
Zmiana składników
odżywczych w paszy

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

Telefony:
+49 2838 912 115
+49 1738 796 582
gregor@specht-tenelsen.de
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Pasze wymienia się na inne, by dostosować je do wymogów pokarmowych rosnących ptaków. Najczęściej zmiany te są tak subtelne,
że jest mało prawdopodobne, aby
zmiana głównych składników o ±
10%, wywołała krótkotrwałą reakcję u młodych brojlerów. Uważa
się, że takie składniki jak glokozynolany i synapina w nasionach
rzepaku, zmniejszają spożycie paszy, chociaż efekt działania ich jest
spontaniczny, gdy zostaną wprowadzone po raz pierwszy wraz
ze zmianą paszy. Jest mało możliwości, by dokonać wyboru lub
zmienić składniki w przypadku zastosowania pasz kruszonych, lub
granulowanych. To składniki odżywcze i pasza mają główny wpływ
na długotrwałe spożycie paszy
zależy, którą brojlery pobierają,

JAJA I PTAKI HODOWLANE
Dzień życia

Starter 3000 kcal/kg

Grower 3100 kcal/kg

17

87g/d = 260 kcal/d

-

18

93g/d = 279 kcal/d

90g/d

Tabela 3. Wpływ zmiany poziomu energii w paszy na oczekiwaną ilość jej pobrania spożycie (Leeson,2021).

by pokryć swe energetyczne potrzeby, a istotnie obniżają spożycie
paszy, gdy zaburzona jest w niej
równowaga aminokwasów. Przeprowadzone wiele lat temu badania
na brojlerach wykazały, że podanie
im paszy niezrównoważonej aminokwasowo, powoduje natychmiareklama

16

stowe zmniejszenia jej spożycia, co
uznano za mechanizm obronny, zapobiegający niepotrzebnemu spożyciu zestawu niezrównoważonych
aminokwasów. Wg Leeson (2021),
żywienie taką paszą spowodowało
zmianę w jej spożyciu już po 5-6
godzinach co było bardziej zauważalne u brojlerów niż u kur.
Następujące po sobie pasze w żywieniu brojlerów mają zwykle więcej energii. Ponieważ brojlery nadal
dążą do zaspokojenia swych energetycznych potrzeb, zmiana paszy
będzie związana ze zmniejszeniem
jej spożycia. Ptaki natychmiast
nie zauważają zmiany w poziomie
energii w mieszance, a zatem nie
od razu nastąpi ograniczone jej pobieranie, jednak w ciągu 24 godzin
wzrostu energii między mieszanką
typu starter a grower, spowoduje pozorne ograniczenie spożycia
paszy przez 1-2 dni po wymianie
mieszanki powodując wrażenie, że
brojlery nie są w stanie zaakceptować nowej zmiany. W Tabeli 3
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Producent wyposażenia dla Ferm Drobiu oferuje systemy:
ściółkowe, wolierowe, ekologiczne, z wolnym wybiegiem

L

RO

Oferujemy systemy chowu ściółkowego:
Odchowalnie wolierowe
Chów produkcyjny ściółkowy
Chów produkcyjny wolnowybiegowy
Chów EKOlogiczny

Oddział Fienhage w Polsce

NE

Wieloletnie doświadczenie w montażu urządzeń
Własne ekipy montażowe - kompletny montaż
mechaniczny i elektryczny
Wyspecjalizowany serwis

WO EKOLOG
CT
I

CZ

NI

Szerokie gniazda nieśne

Rurki poidełkowe o unikalnym
przekroju który redukuje
osadzanie się nieczystości

Blokada wejść
do gniazd
w nocy
Antygrzędy zapewniają
czysty wierzch systemu

Otwory
przygotowane
do podsuszania
pomiotu
Zmodyfikowane
korytka paszowe
Ochrona taśmy jajowej
Profil ułatwiający kurom wejście

Gruba taśma
pomiotowa
Unikalna mata
samoczyszcząca
Centralna taśma jajowa
Podłoga pochylona do środka
powoduje staczanie sie wszystkich
jaj pozagniazdowych na taśmę jajową

Woliera Easy 80/100/120 stale rozwijana przez Fienhage charakteryzuje
się centralną taśmą jajową i gniazdami na każdym poziomie instalacji.
Oznacza to brak pracy ze zbiorem jaj z systemu. Układ linii gniazd został
zoptymalizowany w celu osiągnięcia pełnej przejrzystości i łatwości
kontroli stada. Na każdym poziomie systemu rozmieszczono
komplet gniazd, paszociągi i poidła.
Przejrzystość w Systemie
Łatwa kontrola zwierząt
Optymalne wykorzystanie powierzchni
kurnika przy niskiej zabudowie
Astromata w gniazdach
która pozostaje czysta
Brak konieczności zbierania jaj z Systemu
Niski system - łatwe warunki pracy
Sprawdzony system zadawania paszy
na każdym poziomie instalacji
Czyste jajka z systemu i zminimalizowane
straty dzięki centralnej i zabezpieczonej
pastuchem taśmie jajowej
Równomierne rozmieszczenie pomiotu
na taśmach pomiotowych

JAJA I PTAKI HODOWLANE
8 dzień życia

16 dzień życia

>2,4 mm

46%

38%

1,2 - 2,4 mm

54%

59%

0,9 - 1,2 mm

0

0

0,6 - 0,9 mm

0

0

<0,6 mm

0

3%

Tabela 4. Preferowane wielkości cząstek paszy dla brojlerów w ciągu pierwszych 4 godzin po wprowadzeniu nowej paszy (Leeson, 2021)

przedstawiono wpływ zmiany mieszanki paszowej starter (3000 kcal/
kg) na grower (3100 kcal/g) w 17
dniu życia brojlerów.
W 17 dniu życia brojler zjada 87
g mieszanki starter, a następnego, zgodnie z instrukcją odchowu winien już pobrać 93 g, ale
zastosowanie mieszanki bardziej
energetycznej – grower, spowoduje, że zje jej tylko 90 g i 279 cal/d
zakładając, że brojlery dostosują
spożycie energii w ciągu 24 godzin. Zmiana pozornie jest niewielka, ale w przypadku stada 50 000
brojlerów, spowoduje zmniejszenie
spożycia o 150 kg „poniżej normy”
następnego dnia po zmianie paszy,
co przypisuje mieszance o innej
teksturze.
Z indywidualnych obserwacji wynika, że ograniczone spożycie paszy
występuje głównie w ciągu pierwszych 20 minut, ale po 24 godzi20

nach następuje kompensacyjne jej
pobieranie, które się normalizuje,
a nawet może być wyższe.
Tekstura paszy
Chociaż kolor, smak i skład składników odżywczych mogą przyczyniać się do przejściowej zmiany
w ilości spożywanej nowej paszy,
to głównym czynnikiem wpływającym na ograniczone spożycie jest
jej tekstura. U brojlerów najbardziej
widoczne jest to w przypadku zmiany mieszanki starter podawanej
w postaci kruszonki – na granulowaną mieszankę grower. Nie można oczekiwać takiej samej skuteczności żywienia ptaków granulami
(w porównaniu z małymi okruchami) wprowadzonymi 15 dnia i lub
po 24 dniu życia, jak to się czasem
zdarza. Z badań wynika, że gdy
młode brojlery mając swobodny
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wybór mieszanki, to preferują duże
cząstki paszy i unikają najmniejszych (Tabela 4).
Ptaki nie lubią zmian zachodzących w ich środowisku i dopiero po
pewnym czasie dostosowują się –
jak już wspomniano – do nowych
sytuacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku paszy, gdyż nowa
może być niebezpieczna i dlatego
początkowo ptaki są ostrożne i wymagają czasu na zbadanie i ostateczne zaakceptowanie nowej mieszanki.
Jednak ten czas dostosowania
może być znacznie krótszy, niż

obserwuje się na fermie. Początkowa niechęć brojlerów do jedzenia
granulatu jest związana z pewnymi zmianami w zachowaniu. Młode ptaki częściej podchodzą do
karmnika, ale z „zamkniętym dziobem”, który świadczy, że one chcą
„bawić się” paszą lub rozrzucać ją
na ściółkę.
Czas dostosowania się brojlerów
może być znacznie krótszy, niż sugerują ich producenci. Początkowa niechęć brojlerów do jedzenia
granulatu jest związana z pewnymi
zmianami w zachowaniu. W pierwszych 20 minutach jest również

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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więcej przypadków marnotrawstwa, gdyż wówczas ptak zbiera
„wypluwki”, ale ich nie połyka i ponownie rozrzuca na ściółkę. W jednym z badań liczba upuszczanych
granul na ściółkę zwiększyła się
dziesięciokrotnie w pierwszych
20 minutach po podaniu granulatu. Wykazano, że twardość i kolor
granul, mają niewielki wpływ na
wstrzymanie się od ich zjadania.
Brak żywieniowych
uprzedzeń
Zachowania
ptaków
związane
z uprzedzeniem do jakiejś paszy
stały się podstawą do przypuszczenia, że młode brojlery nie będą
chętnie zjadały granul i dlatego należy je żywić paszą kruszoną - nawet w późnym okresie odchowu.
Taka paszowa fobia może wystąpić
niezależnie od wieku ptaków, wpływając na wolniejsze tempo wzrostu.
Zmiana paszy na granulat może
spowodować cofnięcie się w rozwoju ptaka o 2-3 dni. Stwierdzono,
że pojedyncze ptaki, wstrzymują się
od pobierania paszy głównie w ciągu pierwszych 20 minut, ale w ciągu
24 godzin od jej zmiany, następuje
karmienie kompensacyjne, które
niekiedy nawet przekracza przewi24

dywaną dawkę paszy. Producent
zatem winien obserwować reakcję
ptaków w pierwszych 20 minutach
po jej zamianie.
W związku, że masowe wstrzymanie
się od pobierania wymienionej paszy jest typowym zachowaniem się
ptaków, to producent może je złagodzić, dodając do starteru na 5-7 dni
przed jego wymianą – 5% granul.
Tydzień wcześniej stosuje się podanie 1/2+1/2 mieszanki starter +
mieszanki grower. Przy nagłej zmianie w żywieniu z kruszonki na paszę
granulowaną, straty ekonomiczne
związane z odpadami paszowymi
lub ze zmniejszonym tempem wzrostu są znacznie mniejsze niż sugerują to obserwacje początkowego
zachowania się brojlerów.
Ten problem należy jak najwcześniej
rozwiązać i wykorzystać ogromną
zdolność brojlerów do pobierania granulowanej, wydajnej paszy
w promowaniu wzrostu ptaków.
Wielu żywieniowców drobiu zaleca
w żywieniu brojlerów stosowanie 3-4
- dniowych, przejściowych okresów.
Zmiana żywienia ptaków na kolejną
mieszankę powinna następować nie
nagle, a stopniowo, tak aby nowo
zadawana pasza, mogła być przez
pewien okres skarmiana równolegle
– z poprzednią mieszanką.
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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

RACJONALNE ŻYWIENIE PTAKÓW
TO WARUNEK UTRZYMANIA ICH WYSOKIEJ
PRODUKCYJNOŚCI – CZĘŚĆ II.
Dr inż. Alina Rachwał

BIOLOGICZNA WARTOŚĆ BIAŁKA PASZ I ODPOWIEDNIE
ZBILANSOWANIE EGZOGENNYCH AMINOKWASÓW.
Badania nad przemianą białek
w organizmie umożliwiły opracowanie szeregu wskaźników oceny ich
wartości. Podstawowym kryterium
oceny jest wartość biologiczna,
czyli procent zatrzymanego przez
organizm azotu pobranego z pokarmu. Obecnie pojęcie wartości
biologicznej rozpatrywane jest bardziej wszechstronnie, gdyż z jednej
strony analizuje się stopień, w jakim
białko teoretycznie pokrywa zapotrzebowanie organizmu, z drugiej w jakim stopniu białko to zostanie
rzeczywiście przez organizm wykorzystane.
Teoretycznym wykładnikiem wartości biologicznej białek jest obecność w nich 12 aminokwasów
egzogennych: lizyny, metioniny,
tryptofanu, fenyloalaniny, treoniny,
leucyny, izoleucyny, argininy oraz
dwóch egzogennych - tylko w przy28

padku drobiu: glicyny i kwasu glutaminowego.
Niektóre aminokwasy niezbędne
stanowią w miarę potrzeby produkt
wyjściowy do syntezy aminokwasów półniezbędnych, do których
zalicza się cystynę i tyrozynę. Aminokwasy te są również konieczne
dla organizmu i w przypadku ich
braku w paszy, mogą powstawać
odpowiednio z metioniny i fenyloalaniny. Zwiększając udział metioniny i fenyloalaniny w diecie można
pokryć niedobór cystyny i tyrozyny.
Wysoką wartość aminokwasową
mają śruty poekstrakcyjne oraz nasiona roślin strączkowych. Bardzo
dobra jest toastowana śruta sojowa,
natomiast śruta arachidowa często bywa skażona aflatoksynami.
W roślinach strączkowych występuje wiele substancji toksycznych
oraz utrudniających trawienie
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WYPOSAŻENIE FERM

SYSTEMY
PASZOWE
WENTYLACJA

OŚWIETLENIE
AKCESORIA
DO HODOWLI

SYSTEMY
POJENIA
OGRZEWANIE

SPRAWDŹ
NASZ E-SKLEP!

www.SKLEP.FARMAZUROMIN.pl

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 128
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Zboże

Lizyna

Metionina

Tryptofan

Arginina

Pszenica

4,1

2,0

1,5

5,6

Pszenżyto

4,5

2,4

1,4

5,2

Jęczmień

4,0

1,8

1,2

5,2

Owies

3,9

1,7

1,3

6,8

Kukurydza

2,6

1,7

0,6

3,9

Sorgo

2,1

1,4

0,8

3,8

Żyto

3,7

1,7

1,1

5,0

Tabela 1. Zawartość aminokwasów egzogennych w zbożach (g/kg)

i przyswajanie białek. Wymaga to
często usuwania i unieczynniania
ich, zanim zostaną podane ptakom.
W sojowej śrucie poekstrakcyjnej
i większości pasz białkowych pochodzenia roślinnego aminokwasem znajdującym się w niewystarczającej ilości jest metionina. Białko
młodej paszy zielonej wykazuje niewielki poziom metioniny, a stosunkowo duży lizyny.
Zboża nie są paszami wysokobiałkowymi, ale ze względu na ich duży
udział w mieszankach paszowych
dla drobiu, nie można ich pominąć. Wartość aminokwasowa zbóż
nie jest jednolita, co przedstawiono w tabeli 1. Białko zbóż zawiera
mało lizyny. Najbogatszym w aminokwasy zbożem jest pszenżyto,
które znacznie przewyższa pod
tym względem oba wyjściowe ga30

tunki. Białko żyta ma niską wartość
biologiczną oraz zawiera szkodliwe substancje. To zboże powinno
się eliminować z mieszanek dla
drobiu, zwłaszcza rosnącego i hodowlanego. Stosunkowo mało aminokwasów wprowadzają do diety
kukurydza i sorgo. Kukurydza stanowi zboże dostarczające przede
wszystkim energii, gdyż cechuje
ją bardzo mały poziom włókna.
Sorgo, podobnie jak żyto, zawiera szkodliwe, nierzadko toksyczne
substancje.
W produkowanych mieszankach
występują często niedobory metioniny, tryptofanu, argininy i lizyny. Toteż hodowca, któremu zależy na dobrych przyrostach młodych ptaków
i wysokiej produkcji pełnowartościowych biologicznie jaj, po stwierdzeniu, że mieszanka składa
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W RADOMICACH
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Skład paszy

Cechy

zbilansowana

brak lizyny

brak metioniny

brak liz. + met.

Nieśność (%)

87,9

87,7

82,6

80,6

Masa jaja (g)

61,1

58,2

53,1

55,8

Masa białka (g)

38,3

37,5

32,9

34,9

Masa żółtka (g)

17,8

16,5

15,4

16,0

Tabela 2, Wpływ zbilansowania lizyny i metioniny w paszy na wysokość produkcji nieśnej i jakość morfologiczną jaja (Larbier i Leclercq, 1991)

się przeważnie z części roślinnych
powinien wzbogacić ją, w miarę
swoich możliwości, dodając pasze
zawierające biologicznie wartościowe białko.
Przy źle zbilansowanej ilości aminokwasów masa jaja może być,
nawet o 6% niższa, dlatego przy
bilansowaniu wartości odżywczej
mieszanek paszowych odchodzi
się od ustalania poziomu białka
ogólnego, a zastępuje zbilansowaniem zawartości poszczególnych
aminokwasów. Pozwala to czasami
na obniżenie ogólnej ilości białka
w diecie przy utrzymaniu jego pełnej wartości biologicznej. W tabeli
2. podano przykład wpływu złego
zbilansowania dwóch podstawowych aminokwasów na wysokość
produkcji i jakość jaj.
Najwłaściwszym sposobem wzbogacania aminokwasami paszy jest
32

ich dodatek podczas przygotowywania mieszanek. Znajomość zestawu aminokwasów znajdujących
się w danej paszy pozwoli właściwie ułożyć dawkę pokarmową.
Badania wykazały, że nadmiar aminokwasów obniża ogólne ich wykorzystanie, tak więc ich dodatek do
dawki pokarmowej wskazany jest
jedynie w wypadkach koniecznych,
udowodnionych przy pomocy praktycznych doświadczeń.
Stosunkowo nowym i ważnym kierunkiem badań żywienia aminokwasowego zwierząt stanowił problem
zwiększenia efektywności uzyskania
dawek pokarmowych składających
się wyłącznie z ziarna zbóż przez
dodawanie aminokwasów syntetycznych i innych biologicznie aktywnych składników. Efektywność
dodatków aminokwasowych oceniana na podstawie wskaźników

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 364/01/2022 www.informatordrobiarski.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

wydajności ptaków i zużycia paszy na jednostkę produkcji, bilansu
azotu oraz ilości i jakości uzyskiwanego produktu. Największy efekt
odnotowano, dodając aminokwasy
do mieszanek pełnoporcjowych ze
zmniejszoną (o 50% i więcej) ilością
pasz pochodzenia zwierzęcego lub
białka w ogóle (o 12,7 – 20,0%)
Jednakże wzbogacenie aminokwasami (0,5% L-lizyny i 0,25% DL-metioniny) mieszanek o bardzo małym
udziale białka (11,3%) okazało się
dla drobiu nieskuteczne. W badaniach nad wychowem młodzieży
żywionej niskobiałkowymi paszami przyrosty były 2-3-krotnie niższe w porównaniu do grup ptaków
otrzymujących mieszankę standar36

dową o zawartości 20,5% białka.
Ilość białka surowego w ciele kogutków w ciągu 12 tygodni ich życia
prawie nie uległa zmianie. Poziom
lizyny wraz z wiekiem kurcząt wzrastał, argininy i glikokolu zmniejszał
się, a pozostałych aminokwasów
zmieniał się nieznacznie. Zmniejszenie zawartości glikokolu wynikało z obniżenia się udziału procentowego kości i chrząstek w okresie
wzrostu ptaków.
Podstawą do obliczania ilościowego zapotrzebowania ptaka na
białko stały się wyniki badań nad
fizjologiczną rolą poszczególnych
aminokwasów egzogennych w organizmie i właśnie dlatego nie wolno zapotrzebowania białkowego
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rozpatrywać tylko sumarycznie.
Każdy organizm w zależności od
wieku i kierunku użytkowania wymaga swoiście optymalnego poziomu pełnowartościowego białka
w diecie, Jeżeli zapotrzebowanie
ptaka na aminokwasy zostanie zaspokojone przy ilości wyższej niż
optymalna, wzrasta udział azotu
w aminokwasach endogennych
i w związkach niebiałkowych. Azot
ten zostanie bezproduktywnie wydalony przez organizm, obciążając
dodatkowo procesami przemiany wątrobę i nerki, co w skrajnych

przypadkach doprowadza do schorzeń tych organów.
W piśmiennictwie fachowym można znaleźć przypadki, w których
zastosowanie dodatku lizyny lub
metioniny powodowało obniżenie wartości paszowej mieszanki
i pogorszenie efektów produkcyjnych u drobili w wyniku wystąpienia dysproporcji w składzie
aminokwasowym dawki oraz antagonistycznego
oddziaływania
aminokwasu będącego w nadmiarze na metabolizm pozostałych
aminokwasów. Dla przykładu

reklama

Szczęśliwego
Szczęśliw
ego
Nowego Roku!
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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
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– nadmiar lizyny może powodować
u kurcząt objawy niedoboru argininy. Aminokwasy podawane w ilościach nadmiernych wykazują toksyczny wpływ na organizm kur.
Przyczyną wystąpienia niedoboru
aminokwasów u kurcząt i niosek
jest jednostronne żywienie lub skarmianie nieracjonalne zestawionych
dawek paszowych.
Podstawowy składnik mieszanek
dla drobiu stanowi ziarno wykazujące niedobór lizyny i w mniejszym
stopniu – aminokwasów siarkowych. Sruty poekstrakcyjne, nasiona roślin strączkowych i drożdże
zawierają niewystarczające ilości
aminokwasów siarkowych, są natomiast zasobne: w lizynę. Niedobór tryptofanu występuje głównie
w ziarnie kukurydzy i nasionach
strączkowych.
Praktyczne dawki pokarmowe dla
drobiu mogą najczęściej wykazywać niedobór lizyny i aminokwasów
siarkowych, rzadziej tryptofanu.
U kurcząt może wystąpić również
niedobór argininy i glicyny.
Niedobór poszczególnych aminokwasów w dawce paszowej powoduje zazwyczaj wystąpienie ogólnego niedoboru białka w organizmie
i objawów patologicznych z nim
związanych, a głównie atrofii (zani40

ku) narządów wewnętrznych i mięśni (wskutek wyczerpania rezerw
białkowych) oraz zwyrodnienia
tłuszczowego wątroby. Obserwuje
się wówczas zahamowanie wzrostu kurcząt lub spadek masy ciała
niosek oraz zmniejszenie nieśności,
obniżenie zdolności rozrodczych
i anemię. Objawom tym towarzyszy
brak apetytu i ogólne wyczerpanie
ptaków oraz wzrost zapotrzebowania na witaminy, przede wszystkim
niacynę, cholinę i witaminę A, co
wiąże się z możliwością wystąpienia awitaminozy. W wyniku niedoboru aminokwasów siarkowych
(metionina, cystyna) stwierdzono
ponadto zahamowanie wzrostu piór
u kurcząt, a także spadek wylęgowości jaj.
Dla oceny stopnia zapotrzebowania kur niosek na aminokwasy należy stosować metodę kompleksową, uwzględniającą typ ptaka, jego
przeznaczenie, poziom produkcji
nieśnej, skład mieszanki, warunki
środowiskowe itp. Pozwała to na
znacznie lepsze poznanie szeregu
czynników oraz ich wzajemnej interakcji w procesie trawienia białka i przyswajania aminokwasów.
Bardzo ważny jest skład podawanej paszy. Potrzeby pokarmowe
kur typu nieśnego w okresie
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Udział białka ogólnego:
15% 16% 17%

Składniki pokarmowe
Energia metaboliczna:
Kcal./kg

2750

2850

2900

MI

11,52

11,94

12,15

Arginina

0,53

0,62

0,70

Lizyna

0,60

0,68

0,80

Metionina

0,30

0,35

0,42

Metionina + cystyna

0,53

0,60

0,62

Tryptofan

0,11

0,13

0,16

Aminokwasy:

Histydyna

0,14

0,16

0,19

Leucyna

.,

0,71

0,88

0,91

Izoleucyna

0,51

0,62

0,72

Fenyloalanina

0,41

0,49

0,60

Fenyloalanina + tyrozyna

0,65

0,79

0,93

Treonina

0,52

0,63

0,74

Walina

0,60

0,65

0,75

Tabela 3, Zawartość składników pokarmowych w paszy w zależności od udziału
w niej białka ogólnego

nieśności zaspokoi pasza, w której zawartość aminokwasów uzależniona jest od poziomu białka
ogólnego i energii metabolicznej
(Tab. 3).
Modyfikując jakość dawki żywieniowej, np. stosując w niej białka,
można oczekiwać ograniczenia
tempa wzrostu kurcząt mięsnych,
co pozwoli na zmniejszenie masy
ciała w okresie rozpoczynania nieśności. Jednak nie zawsze uzysku-

je się oczekiwane rezultaty bowiem
nie wszystkie stada mają identyczne zapotrzebowanie na składniki
odżywcze, np. reakcja kurek na
zmniejszenie w diecie ilości metioniny o 25% bywa różna. Ptaki mające genetycznie uwarunkowane
mniejsze zapotrzebowanie na ten
aminokwas, nawet po zredukowaniu jego poziomu nie osiągają niższej masy ciała niż te, które potrzebują w dawce więcej metioniny.

www.informatordrobiarski.pl 364/01/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

41

HIGIENA I ŻYWIENIE

CZYSTOŚĆ LINII POJENIA
Bartosz Korytkowski

Woda dostarczana ptakom powinna być jak najlepszej jakości i odpowiadać wszystkim ujętym w stosownych przepisach normom. Ma to kolosalne znaczenie dla zdrowia
ptaków i tym samym dla wyników całej produkcji. Aby uzyskiwać pożądane efekty, istotna jest dbałość hodowcy drobiu o prawidłowe utrzymanie całej linii pojenia, jej okresowe czyszczenie oraz dezynfekcję.

Dobrej jakości woda jest jednym
z najważniejszych elementów udanej produkcji drobiarskiej. Pozwala
na osiągnięcie pełnego potencjału
genetycznego stada. Woda stanowi podstawowy i najważniejszy czynnik żywieniowy. Jest ona
źródłem życia. Stanowi od 70 do
nawet 85% (organizm pisklęcia
jednodniowego) masy ciała ptaka.
Również zawartość wody w jajach
jest wysoka i może ona wynosić
od 65 do 74% jego treści. Wraz
z wiekiem ptaków zmniejsza się
w ich ciele udział wody, a wzrasta
zawartość białka i tłuszczy. Zawartość tłuszczy jest wręcz odwrotnie
skorelowana do zawartości wody.
Gdy w ciele ptaka ubywa wody,
42

automatycznie wzrasta zawartość
tłuszczu. Ten ubytek wody może
sięgać nawet do 55% w przypadku
kur niosek. W praktyce utrata lub
niedostatek wody są dużo bardziej
groźne niż np. niedostatek paszy.
Utrata wody z organizmu ptaka
na poziomie 10% może prowadzić
do groźnych w konsekwencjach
zmian fizjologicznych. Utrata wody
na poziomie 20% natomiast może
prowadzić już do śmierci.
Na niedostatek wody najbardziej
wrażliwe są ptaki młode tj. do 10
dnia życia, w mniejszym stopniu osobniki starsze. Generalnie
w produkcji drobiarskiej częściej
mamy do czynienia z niedoborem
wody aniżeli z jej nadmiarem.
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Ptaki w budynkach inwentarskich
powinny, poprzez np. systemy
automatycznego pojenia mieć zapewniony stały dostęp do wody.
W ocenia drobiu, istotnym parametrem jest ilość zużywanej przez nie
wody, który może być wskaźnikiem
przebytych chorób oraz popełnianych błędów produkcyjnych.
Warto pamiętać również, że zmniejszenie spożycia wody przez ptaki
powoduje również zmniejszenie
spożycia przez nie paszy. Sytuacja
działa również odwrotnie i zwiększone zapotrzebowanie na paszę

powoduje zwiększone zapotrzebowanie drobiu na wodę. Z kolei
taka sytuacja może prowadzić do
znacznego pogorszenia warunków
klimatycznych wewnątrz kurnika
m.in. poprzez zbyt duże zawilgocenie ściółki.
Jak wspomniano na wstępie woda
stosowana w produkcji drobiarskiej
powinna być jak najlepszej jakości
i odpowiadać wszystkim niezbędnym i określonym w przepisach
normom. Przyjmuje się zasadę,
że skoro woda jest czysta „u źródła”, to taka sama powinna być

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
www.informatordrobiarski.pl 364/01/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
MYCIE I USŁUGI
Więcej informacji pod numerem telefonu:
DEZYNFEKCYJNE

Świadczymy usługi na terenie całej Polski

884 151 350
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w całej instalacji oraz w odcinku
końcowym, w którym pobierana
jest przez ptaki. Dlatego tak ważne jest utrzymanie całego systemu
pojenia w jak najlepszej kondycji
a jego czyszczenie powinno być
stałym elementem programu bioasekuracji na fermie.
System pojenia powinien być odpowiednio przygotowany jeszcze
przed wstawieniem ptaków do
kurnika. Istotne jest również odpowiednie oczyszczenie jego po zakończeniu całego cyklu produkcyjnego. W niektórych przypadkach
zachodzi również potrzeba dodatkowego oczyszczenia linii pojenia
w trakcie cyklu, kiedy w pomieszczeniu inwentarskim znajdują się
ptaki. Dbałość i pielęgnacja systemu pojenia polegają na jego dokładnym oczyszczeniu, dezynfekcji
i przepłukaniu w końcowym etapie
dużą ilością bieżącej wody. Dezynfekcja przeprowadzana jest przy
użyciu środków chemicznych, które powinny pozostawać w instalacji
wodnej na czas zgodny z okresem
podawanym przez jego producenta w instrukcji obsługi.
Do ważnych zadań producenta
drobiu należy utrzymywanie w liniach pojenia prawidłowego ciśnienia wody. Jeśli jest ono za wysokie,
44

może uszkodzić system pojenia,
powodując wycieki wody, a wówczas ptaki nie mogą uruchomić
zaworków w poidłach. Zamknięte
systemy pojenia są wyposażone
w reduktory, które umożliwiają producentowi dostosowanie ciśnienia
w linii pojenia do poziomu zapewniającego ptakom wodę potrzebną
do prawidłowego rozwoju, ale zapobiegającego wyciekom i tym samym zawilgoceniu ściółki.
Sporym problemem w utrzymaniu

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 364/01/2022 www.informatordrobiarski.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

linii pojenia w odpowiedniej kondycji jest tworzenie się wewnątrz
instalacji warstwy tzw. biofilmu.
Biofilm ma postać lepkiej, mazistej
warstwy. Cechuje go duża przyczepność do różnych powierzchni.
Jak wspomniano najczęściej tworzy się wewnątrz instalacji na styku
rur i wody. Czas tworzenia się takiej
warstwy nie jest jednoznaczny do
określenia i może wynosić różnie:
od kilku dni do nawet kilku tygodni.
Uzależnione to jest w dużym stopniu

od materiałów, z których wykonana
jest instalacja, jak również zawartości w niej związków organicznych
czy też prędkości przepływu wody.
Powstający w systemach pojenia
ptaków kamień tworzy chropowatą powierzchnię, która ułatwia powstawanie i przyleganie biofilmu.
W ten sposób zaczyna on stanowić
doskonały rezerwuar różnych bakterii chorobotwórczych. W skład
biofilmu mogą wchodzić takie patogeny jak m.in. bakterie E. coli,
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Utrata wody z organizmu
ptaka na poziomie 10% może
prowadzić do groźnych
w konsekwencjach zmian
fizjologicznych. Utrata wody na
poziomie 20% natomiast może
prowadzić już do śmierci.

Staphylococcus sp. czy Enterococcus sp. Stanowią one tym samym
bardzo prawdopodobne źródło
różnych zakażeń ptaków na fermie. Bakterie wykształciły również
wiele elementów ułatwiających im
przyczepność do ww. powierzchni
tj. np. rzęski lub fimbrie. A dodatkowo wytwarzają one substancje polimerowe (głównie są to białka oraz
polisacharydy), które stanowią od
75 do nawet 90% masy całego
biofilmu. Pełnią one funkcje przetrwalnikowe dla bakterii, chroniąc
je tym samym przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi czy
nawet przed niektórymi środkami
dezynfekcyjnymi.
Bakterie wytwarzają śluzową substancję, która może być przeźroczysta lub przybierać różne kolory
(zielony, brązowy lub kremowy).
Warto podkreślić, że czynnikami
46

sprzyjającymi powstawaniu biofilmu mogą być ponadto zbyt wysoka temperatura w instalacji, podwyższona zawartość żelaza czy
substancji takich jak leki, witaminy
czy też inne preparaty zawierające
w swoim składzie cukier.
Oprócz niekorzystnych zagrożeń
typowo epidemiologicznych warstwa biofilmu ogranicza również
znacznie
szybkość
przepływu
wody w całej instalacji. Ponadto
utrudnia ona także podawanie ptakom leków oraz innych substancji
odżywczych. Obecność biofilmu
może również skutecznie wpływać
na ograniczenie w możliwości usunięcia pozostałości ww. substancji
z instalacji. W takiej sytuacji nawet
woda dobrej jakości może stanowić
duże zagrożenie dla zdrowia i życia
ptaków.
Należy również pamiętać, że stosowanie substancji pomocniczych
w produkcji drobiarskiej również
może przyczynić się do zanieczyszczenia linii pojenia. Dlatego tak istotne jest jej każdorazowe czyszczenie
po zastosowaniu takiego środka.
Tradycyjne poidła stosowane na fermach mogą również stać się zagrożeniem na skutek zanieczyszczenia
ich odchodami oraz resztkami pokarmowymi. Powodują one zakwa-
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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
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szenie wody i rozwój w niej bakterii chorobotwórczych. Mając to na
uwadze najbardziej zasadne wydaje się stosowanie poideł kropelkowych. Taki system pojenia uniemożliwia przedostanie się z dzioba
ptaka resztek pokarmowych do
systemu pojenia. Dodatkowo umożliwia on dogodne podaniem ptakom
np. leków. Jednakże bardzo ważne
jest kontrolowanie stanu przepływu
wody, jak również stanu poideł kropelkowych. Pamiętać należy, aby
po podaniu leków lub szczepionek
każdorazowo przeprowadzić dezynfekcję linii pojenia. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego należy koniecznie pamiętać, ażeby dokładnie
umyć i przeprowadzić dezynfekcję.
Regularnie czyszczenie linii pojenia i zapobieganie powstawaniu
osadów częstokroć ogranicza potrzebę dodatkowego uzdatniania
wody. Ma to również wpływ na minimalizację kosztów związanych z zakupem koniecznych środków do
czyszczenia linii pojenia. Przy odpowiednio utrzymanej kondycji całego systemu doprowadzania wody
do pomieszczenia drobiarskiego
stosowanie dużej ilości środków
chemicznych nie ma tak naprawdę większego sensu. Stosowanie
większej ilości środków odkażają48

cych ma znaczenie m.in. w przypadku występowania np. biegunek
u drobiu.
Ptaki muszą mieć zawsze łatwy
dostęp do wody pitnej. Jakość tej
wody musi być regularnie kontrolowana, ponieważ w przypadkach,
kiedy jest zanieczyszczona może to
powodować bardzo poważne schorzenia drobiu, a w sytuacjach, kiedy
jest niedostatek wody to kurczęta
brojlery nie przyrastają, a kury nieśne nie znoszą jaj.
Reasumując należy jeszcze raz
podkreślić, że utrzymanie linii pojenia w chowie drobiu ma kluczowe
znaczenie dla zdrowotności ptaków, jak i dla wyników produkcji.
Rynek producentów sprzętu dla
branży drobiarskiej oferuje szereg preparatów pomagających
utrzymać systemy pojenia w jak
najlepszym stanie. Należy zawsze
zwracać uwagę na informacje dotyczące stosowania danego środka
zamieszczone przez producenta na
opakowaniu. Dobrą praktyką jest
również regularne przepłukiwanie
całej instalacji i sprawdzanie przepływowości wody, jak i stanu poideł
oraz porównywanie tych wyników
z wynikami podawanymi przez producenta sprzętu.
Spis piśmiennictwa dostępny u autora.
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PRODUCENCI JAJ
O INICJATYWIE

KONIEC
EPOKI
KLATKOWEJ
Hiszpania, jeden z największych producentów jaj
konsumpcyjnych w Europie, wypowiedziała się w sprawie rosnącej
presji na likwidację chowu kur niosek w systemie klatkowym.
Przedstawiciele hiszpańskiego sektora jajecznego uważają,
że stopniowe eliminowanie klatek na rzecz produkcji alternatywnej
zaproponowane przez instytucje UE wymaga pomocy finansowej
i odpowiednio długiego okresu przejściowego. Hiszpańscy
producenci, podobnie jak hodowcy w innych krajach unijnych,
poczynili ogromne nakłady inwestycyjne na wcześniejszą
transformację klatkową, a w wielu przypadkach
poniesione koszty nie zostały jeszcze zwrócone.
Według szacunków branży hiszpańskiej,
na przekształcenie aktualnej
produkcji klatkowej w kraju w obiekty
alternatywne trzeba byłoby przeznaczyć
kapitał w wysokości około jednego
miliarda euro. Co istotne, Hiszpanie

50

zwracają uwagę, że producenci
muszą mieć gwarancję, że będą
mogli wzrost kosztów przełożyć na
cenę sprzedaży jaj pochodzących
z innych systemów produkcji niż
chów klatkowy. Chodzi o tak zwane
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AKTUALNOŚCI
premiowanie jaj alternatywnych, czyli
różnicę w cenie uzyskiwaną za jaja
wyprodukowane w chowie: ściółkowym,
wolny wybieg i ekologicznym a jaja
klatkowe. Branża hiszpańska podkreśla
również, że wszyscy odbiorcy jaj
(detal, gastronomia, przemysł), którzy
wywierają presję na dostawców jaj
pod wpływem działań organizacji
ekologicznych, powinni przejąć
część wysiłku finansowego na
siebie i – tym samym-zachować się
odpowiedzialnie w przyszłej współpracy.
Podobna odpowiedzialność finansowa
powinna spoczywać na konsumentach.
Hiszpania jest czwartym, największym
producentem jaj w UE, w produkcji
znajduje się 47,1 mln kur niosek,
a 77,6 proc. kur utrzymywanych jest
w systemie klatkowym.
Krajowa Izba Producentów Drobiu
i Pasz (KIPDiP), organizacja zrzeszająca
około 65 - 70 procent polskich
producentów jaj, w podobny sposób
odnosi się do rosnącej presji na
likwidację klatkowego chowu kur,
której producenci doświadczają ze
strony sieci handlu detalicznego
oraz niektórych przedsiębiorstw
spożywczych. W opinii publicznej
dobrostan zwierząt pozostaje ważnym
aspektem współczesnego rolnictwa,
a producenci jaj robią wszystko,
aby w każdym z systemów chowu
zapewnić właściwe warunki bytowania
ptaków. Również polska branża jest
świadoma, że istnieje pewna grupa
klientów oczekujących z powodów

ideologicznych jaj pozyskiwanych
w innym chowie kur niż klatkowy
i dostarcza im te produkty. Hodowcy
kur nieśnych są gotowi na najbardziej
nawet rewolucyjne zmiany w produkcji.
Domagają się jednak sprawiedliwego
traktowania oraz stosowania zasad
społecznej odpowiedzialności biznesu
przez swoich odbiorców.
- Producenci jaj chętnie
pomogą supermarketom oraz
przedsiębiorstwom spożywczym
w realizacji publicznie poczynionych
zobowiązań. Ważne jest jednak,
aby handel nowoczesny
i koncerny spożywcze zechciały
wziąć pełną odpowiedzialność
za swoje postępowanie, czyli
współfinansowały przeobrażenia
w branży. Na razie hodowcy kur nie
czują jakiegokolwiek wsparcia –
twierdzi Katarzyna Gawrońska, dyrektor
Krajowej Izby Producentów Drobiu
i Pasz. Z szacunków Izby wynika,
że teoretyczna zamiana wszystkich
instalacji klatkowych w Polsce na
systemy chowu alternatywnego,
przy utrzymaniu obecnego poziomu
produkcji, pochłonęłaby nawet około
1,2 mld dolarów. – Branża nie dysponuje
tak ogromnymi środkami, co więcej
hodowcy cały czas spłacają zadłużenie
powstałe przy przeprowadzonej
przed kilku laty pierwszej rewolucji
dobrostanowej, czyli wymianie
klatek dla kur na znacznie większe
i obszerniejsze – dowodzi dyrektor
Gawrońska.
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Wśród możliwych sposobów
wsparcia branży jajecznej przez
handel nowoczesny oraz
koncerny spożywcze Krajowa
Izba Producentów Drobiu i Pasz
wymienia rezygnację z marży
ze sprzedaży jaj przez
handel detaliczny na rzecz
producentów, podpisanie
umów gwarantujących
producentom określony
poziom dochodowości
oraz mechanizmy rekompensujące
wzrost kosztów żywienia kur. Narzędzia
te – zdaniem Izby – pozwoliłyby
hodowcom udźwignąć ciężar
zobowiązań kredytowych koniecznych
do sfinansowania transformacji
klatkowych systemów produkcji na
alternatywne. KIPDiP liczy także na
wsparcie biznesu odbierającego
jaja w przekonywaniu
unijnych polityków
o objęciu procesu ualternatywnienia produkcji jaj
transferami pieniężnymi
w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej czy Europejskiego
Zielonego Ładu. Polski rząd
powinien wspierać gałąź
gospodarki, która gwarantuje
w obecnym stanie
infrastruktury produkcyjnej
przyszły wzrost przychodów
w rozliczeniu polskiego
handlu artykułami rolno–
spożywczymi.
Oczekujemy, że managerowie
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AKTUALNOŚCI
odpowiedzialni za handel
marketowy w naszym kraju –
podobnie jak ich koledzy w innych
krajach europejskich-zrozumieją, że nie
da się arbitralną decyzją o wycofaniu
ze sprzedaży jaj klatkowych zmienić
wyborów zakupowych konsumentów.
W analizie scenariuszowej dotyczącej
skutków eliminacji klatkowego chowu
kur opracowanej przez Krajową
Izbę Producentów Drobiu i Pasz
sporo miejsca zajmuje niespójność
deklaracji konsumentów z ich
decyzjami zakupowymi. – Z jednej
strony badania zlecane przez
organizacje ekologiczne dowodzą, że
niemal wszyscy konsumenci chcą jaj
klatkowych. Z drugiej jednak strony
ogromna większość z nich kupuje
właśnie klatkowe jaja, co oznacza, że
cena pełni kluczową rolę. Taki wniosek
wzmacnia apel producentów do sieci
sklepów detalicznych i do przemysłu
spożywczego o wsparcie hodowców.
Bez takiej pomocy zapewnienia
supermarketów i koncernów
żywnościowych zostaną jedynie
pustymi deklaracjami. Popularność jaj
przystępniejszych cenowo może się
istotnie zwiększać zwłaszcza w okresie
spowolnienia gospodarczego. Ocenia
się, że konsumenci mogą podejmować
bardziej przemyślane decyzje zakupowe
i ostrożniej wydawać pieniądzetwierdzi przedstawicielka KIPDiP.
Polskie środowisko drobiarskie
zrzeszone w Krajowej Izbie
Producentów Drobiu i Pasz zwraca

uwagę na możliwość znalezienia
kompromisu z działaczami organizacji
prozwierzęcych. Drobiarze uważają,
że najlepszą metodą pogodzenia
sprzecznych interesów jest zmiana
metod działania organizacji
ekologicznych. Zamiast postulować
zmiany w prawie, ekolodzy powinni
przekonywać do swoich racji obywateli
UE w ramach kampanii społecznych.
- Ważne jest, aby dbając o idee
wyznawane przez grupę obywateli UE
nie narzucać ich sposobu myślenia
pozostałej części społeczeństw krajów
składających się na Wspólnotę. Istotne
wydaje się zatem, aby w dłuższej
perspektywie o losie inicjatyw
dobrostanowych zdecydowała nie
Komisja Europejska lub inne instytucje
unijne, ale zdecydowali sami obywateli
UE swoimi decyzjami w sklepach.
Najbardziej miarodajnym badaniem
ich opinii będzie popularność towarów
pochodzenia zwierzęcego posiadających
określone cechy lub ich pozbawionych –
tłumaczy ideę środowiska drobiarskiego
Katarzyna Gawrońska z KIPDiP.
Zgodnie z ostatnimi dostępnymi danymi
udział jaj klatkowych w produkcji
jaj ogółem wynosił w Polsce, w 2020
roku, 81,1 proc. Oznacza to, że w ciągu
10 lat zmalał jedynie o 9,4 punktów
procentowych. O tyle samo wzrósł
udział produkcji alternatywnej, z 9,5
proc. w roku 2010 do 18,9 proc. w 2020.
Źródło informacji:
Krajowa Izba Producentów Drobiu
i Pasz www.kipdip.org.pl
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3,7
-1,3
3,9

6 090 5 872
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5 480 5 274

podudzia z indyka

wątroby z kurczaka

wątroby z indyka

nld

5 153 4 958

2 801 2 854

6 106 5 884

11 458 11 059

7 146 7 158

17 529 17 702

nld

5 688 6 152

6 573 6 682

14 829 14 556

6 386 6 909

5 316 5 573

11 238 11 254

7 018 7 061

7 550 7 487

3,9

-1,9

3,8

3,6

-0,2

-1,0

-

-7,5

-1,6

1,9
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0,9
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nld

nld
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nld
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5 660 5 703

6 850 7 312

15 424 15 695

5 190 5 482

4 965 5 212

nld

6 489 6 638

7 340 7 292

-

0,2

-

-

-

-

-3,0

-0,8

-6,3

-1,7

-5,3

-4,7

-

-2,2

0,6

--

--

nld

nld
nld

nld

6 768 6 697

nld

10 988 10 667

6 737 6 610

16 294 15 945

6 222 6 168

7 038 7 048

nld

15 050 15 375

6 453 6 737

5 815 5 893

--

6 551 6 662

--

-

1,1

-

3,0

1,9

2,2

0,9

-0,1

-

-2,1

-4,2

-1,3

--

-1,7

--

5 082 5 199

3 056 3 268

6 327 6 206

12 419 12 338

7 061 6 879

16 183 16 383

5 989 5 747

5 764 6 065

6 281 6 509

15 658 15 661

5 509 5 153

5 366 5 471

11 214 10 748

7 044 7 056

7 912 7 264

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 50/2021 z dnia 23.12.2021 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.

1,1
1,4

7 130 7 052
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skrzydła z indyka

-0,6

16 845 16 950

filety z piersi indyka

udźce z indyka

-2,1
-2,2

5 688 5 807

6 532 6 683

podudzia z kurczaka

-5,6

uda z kurczaka

-1,0

-4,1
-4,1

5 097 5 312

5 603 5 844

ćwiartki z kurczaka

skrzydła z kurczaka

6 804 7 210

3,4

11 176 10 806

tuszki indyków patroszonych 73%

nogi z kurczaka

-2,0

tuszki kurcząt patro6 521 6 655
szonych 65% z szyjami

filety z piersi kurczaka 15 301 15 462

4,6

-2,2

-6,5

2,0

0,7

2,6

-1,2

4,2

-5,0

-3,5

0,0

6,9

-1,9

4,3

-0,2

8,9

Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana
19.12. 12.12.
19.12. 12.12.
19.12. 12.12.
19.12. 12.12.
19.12. 12.12.
ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
2021 2021
2021 2021
2021 2021
2021 2021
2021 2021
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

7 614 7 280

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj

TOWAR

POLSKA

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (LUZEM) za okres: za okres: 13-19.12.2021. Cena za tonę.

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

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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Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 50/2021 z dnia 23.12.2021 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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tuszki kurcząt patro6 933 6 699
szonych 65% z szyjami
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Zmiana
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Zmiana
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[%]
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7 155 7 155

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj

TOWAR

POLSKA

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego KONFEKCJA na rynku KRAJOWYM za okres: 13-19.12.2021. Cena za tonę.

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

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

Towar

2021-12-19

2021-12-12

zm. ceny %

4 202,00

4 246,00

-1,0

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek jaj spożywczych” Nr 50/2021 z dnia 23.12.2021 r.

CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA [zł/tona]

CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH [zł/100 szt.]
Cena w zł/100 szt.

Towar:

2021-12-19

2021-12-12

Zmiana [%]

Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe):
klatkowy

Towar:

56,85

56,13

Cena w zł/100 szt.
2021-12-19

2021-12-12

1,3

Zmiana [%]

Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe):
klatkowy

47,72

46,77

2,0

ściółkowy

54,64

54,88

-0,4

wolny wybieg

58,96

60,73

-2,9

Towar:

Cena w zł/100 szt.
2021-12-19

2021-12-12

Zmiana [%]

Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
klatkowy

39,14

37,80

3,5

ściółkowy

48,99

49,02

-0,1

wolny wybieg

55,08

55,75

-1,2

ekologiczny

77,23

77,08

0,2

Towar:

Cena w zł/100 szt.
2021-12-19

2021-12-12

Zmiana [%]

Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
klatkowy

27,51

25,54
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OGŁOSZENIA DROBNE

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
ul. Sportowa 9, 58-512 Stara Kamienica

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY:
• agregat prądotwórczy PAD-16 (stacjonarny), cena brutto 5 000 zł
•p
 akowarka kątowa typ 2K/T/450x550/2E, rok. prod. 2007 + nagrzewnica obkurczająca
typ TG/280x460/MIT/400, rok 2007, cena brutto 5 000 zł
• samochód dostawczy Renault Trafic (nowa chłodnia) rok prod. 2015, cena brutto 50 000 zł
• poidło do odchowu piskląt 38 m x 7 zł, cena brutto 266 zł
• karmidło do odchowu piskląt Pikoszet – 10 kg, 30 szt. x 25 zł, cena brutto 750 zł
• paleta plastikowa niebieska 120 x 80 szt., 35 x 100, cena brutto 3 500 zł
• skrzynia transportowa plastikowa szt. 30 x 80 zł, cena brutto 2 950 zł
• dozownik do leków DZ5REV2VE 0,2 – 2%, cena brutto 600 zł
• nagrzewnica olejowa Elster-Instomed BP – 100, szt. 2, cena brutto 4 000 zł
• zbiorniki na olej opałowy 1000 l, szt. 2 x 250, cena brutto 500 zł
• sortownica do jaj 2-rzędowa Ma9A2000 + drukarka do jaj + przenośnik metalowy 4 mb,
cena brutto 6 500 zł
• paszociąg dla kur niosek spiralny z karmidłami okrągłymi 180 mb, cena brutto 30 zł/mb
• poidło automatyczne typu Indo 220 mb, cena brutto 25 zł/mb
• poidło automatyczne kropelkowe 60 mb, cena brutto 25 zł/mb

tel. kontaktowy 609 547 925

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
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SPRZEDAM
KOMPLETNY SYSTEM
ROZŁADUNKU KLATEK ŻYWCA
DROBIOWEGO z windą,
desztaplatorem i myjką pojemników.
System w bardzo dobrym stanie
technicznym wciąż pracujący od 2016 r.
woj. małopolskie
Tel. +48 603 409 945
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SPRZEDAM
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.
Tel. 576 867 602

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

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
OGÓLNOUŻYTKOWE ROSA
(KOLOROWE) oraz towarowe Lohmann
brązowy, Lohmann biały oraz ISA
brązowe i białe, w ilości 300.000 szt.
Data wstawienia: 12.09.2021, 26.09.21,
05.10.21, 25.10.2021, 03.11.2021,
25.11.2021, 03.12.2021, 20.12.2021
Odchów ściółkowy (woliera).
Posiadamy specjalistyczny transport.
Tel. 608 751 567

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 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

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

JAJA ŚCIÓŁKOWE 2PL,
90 tys. szt. dziennie, jaja kremowe 50 tys.
szt., jaja brązowe. Tel. 71 314 88 92,
Tel. kom. 601 774 867

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE
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SPRZEDAM
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

KURKI LEGHORN, LOHMANN SANDY,
60 000 szt. Wstawienie 10.01.2022 r.
Pełen program szczepień.
Transport na terenie Polski. Ferma
w czystych okolicach Lubelszczyzny.
wwww.fermywiejak.pl, tel. 510 89 89 79

SPRZEDAM KURKI NIOSKI
RASA TETRA SL.
Odchowane w systemie ściółkowym.
Pełna profilaktyka weterynaryjnawszystkie szczepienia.
Wstawienie: 10.09.2021 r. Brąz - 12000
szt. Czarna - 3000 szt. Zapraszam do
współpracy. Kontakt: 690 435 096

SPRZEDAM JAJKA KLATKOWE
kremowe i ściółkowe brązowe.
Stała współpraca. woj. mazowieckie
tel. 694-530-848

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE ROSA
1 (kolorowe) w ilości 45 000 szt. Data
wstawienia 20.11.2021 Odchów ściółkowy.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Specjalistyczny transport.
Tel. 608 751 567

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

60

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
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

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

SPRZEDAM KURY
ODCHOWANE NIOSKI.
Data wstawienia: 19.01.2022 r.
Ilość 12 000szt. Kura brązowa.
Pełen program szczepień.
Możliwość rezerwacji.
Kontakt: 502 592 194

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

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE
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SPRZEDAM
SPRZEDAM KLATKĘ
DO HODOWLI NIOSKI,
marki Hellman,
kompletna długość 80 m.
Obsada 5000 szt.,
Stan b. dobry.
Tel. 515 497 028

SPRZEDAM KURNIK
NA 55 TYS. BROJLERA,
rok budowy kurnika - 2018
wraz z ziemią rolną 7,5ha i dom
(stan surowy). Województwo podlaskie
przy puszczy Knyszyńskiej.
Numer kontaktowy 503 819 931

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 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 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

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE
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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 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
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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

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

ODCHOWAM W SYSTEMIE
KLATKOWYM DO 50 TYS. KUR,
rasa i ilość do ustalenia.
woj. mazowieckie, tel. 694-530-848

MYCIE, DEZYNFEKCJA
OBIEKTÓW INWENTARSKICH
15 lat doświadczenia, kilka ekip
• mycie kurników
• mokra dezynfekcja
• zamgławianie
• oprysk wodą amoniakalną
• siarczan, wapno
Kontakt: 602 265 925

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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Agropian

Drobiarstwo Opolskie
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Park drobiarski
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P. H. Czachorowski

Elfin Consulting		
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Saappur
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Fermy Drobiu M. G. Kopeć

36

Specht
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Tomasz Grudziądz
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Geneu
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Wit-Pol
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ZAW-BUD

23

Gremur-Agro

5

Hog Slat

11

ZWD Radomice

29

Hopex

31

ZWD w Twardawie
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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

1000 zł

912 zł

1080 zł

800 zł

1/2 strony

756 zł

590 zł

640 zł

600 zł

1/4 strony

504 zł

450 zł

432 zł

408 zł

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

1600 zł

1460 zł

1390 zł

1300 zł

1/2 strony

1300 zł

1170 zł

1100 zł

1050 zł

1/4 strony

806 zł

720 zł

690 zł

650 zł
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