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Dzień dobry, zapraszamy po lutową dawkę wiedzy.

Jak ważna jest dobra okrywa piór dla kurcząt
brojlerów? Ochrona skóry i dobry rozwój upierzenia należy
do priorytetów, ponieważ handlowy wiek brojlerów
skraca się, a tym samym tzw. dojrzałość organizmów.
„Obecnie na polskim rynku popularne są dwa zestawy
kurcząt brojlerów pochodzące z dwóch firm: Aviagen
– Ross 308 i Cobb-Vantress – Cobb 500, osiągające
średnią masę ciała dla obu płci, w 42 dniu odchowu
odpowiednio 2.918 g (Aviagen, 2019) i 2.952 g
(Cobb-Vantress, 2018), obydwa szybko opierzające
się o białej barwie upierzenia”./s.4/ Nie od dziś
wiadomo, że ptaki hodowlane są narażone na
kontakt z drobnoustrojami i zanieczyszczeniem
mikrobiologicznym. Bakterie obecne w organizmach oraz
w środowisku ptaków fermowych mogą stanowić zagrożenie
dla konsumentów. Kolosalne znaczenie dla zdrowia ptaków
i wyników produkcyjnych ma woda, dlatego jej jakość
powinna odpowiadać normom i być dobrej jakości.
Bakteryjne czynniki ryzyka dla drobiu /s.18/.
Zapraszamy na targi FERMA, tym razem
do Bydgoszczy-rezerwujcie czas- 25-27 lutego.
Bezpłatne karty wstępu na /s.11/.
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DOBRA OKRYWA PIÓR – WAŻNA DLA ROZWOJU
KURCZĄT BROJLERÓW
Dr inż. Ryszard Gilewski
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk

Obecnie na polskim rynku popularne są dwa zestawy kurcząt brojlerów pochodzące z dwóch firm: Aviagen – Ross
308 i Cobb-Vantress – Cobb 500, osiągające średnią masę
ciała dla obu płci, w 42 dniu odchowu odpowiednio 2.918
g (Aviagen, 2019) i 2.952 g (Cobb-Vantress, 2018), obydwa
szybko opierzające się o białej barwie upierzenia. Ptasie
pióra są najbardziej skomplikowanym i wyspecjalizowanym tworem zwierzęcego naskórka i powstały na prehistorycznych gadach przed wieloma milionami lat.
Zapewniają utrzymanie gładkiej
i opływowej sylwetki ciała i tworzą
bardzo skuteczną izolację cieplną
oraz chronią przed niepożądanymi
czynnikami zewnętrznymi (Łukasiewicz, 2020).
Ponieważ handlowy wiek brojlerów
stale się skraca, „dojrzałość” okrywy piór staje się coraz ważniejsza,
by chronić ich skórę i znajdujące się
pod nią tkanki. Wbrew powszechnemu przekonaniu, pióra na brojlerze nie rosną przypadkowo ani jed6

nolicie na całej powierzchni jego
skóry, ale na odrębnych, wydzielonych jej powierzchniach (Lesson,
2021) tzw. pterylach, oddzielonych
od siebie połaciami prawie nagiej
skóry, zwanymi – apteria (Łukasiewicz, 2020).
Wzrost piór zaczyna się 5 dnia inkubacji, pojawiając się w postaci
wyraźnego pasa, który pokrywa co
najwyżej 75% powierzchni skóry.
W wieku 40 dni brojler będzie miał
pióra ważące około 50 gramów,
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pozostałych po wcześniejszym
przepierzeniu się w bardzo młodym wieku.
Na początku inkubacji, komórki
skóry zaczynają formować się w „linie”, które ostatecznie przekształcają się w pióra, widoczne gołym
okiem już w 9 dniu. Zarodek wygina się podczas rozwoju (wzrostu)
do tyłu, tak by pióra dopasowały
się do ciała. Nieprawidłowe ułożenie piór (np. na kształt skrzydeł
helikoptera), może być spowodowane na skrzydle przez pęcherzyki embriona, które zaczynają
właściwie się układać około 8 dnia
inkubacji.
Po wykluciu osłona każdego pióra wysycha i odpadają pokrywające je łuski, przyczyniając się do
powstawania resztek po wylęgowych. Istnieją przekonujące dowody na to, że warunki inkubacji
mogą mieć duży wpływ na wzrost
i wygląd piór. Badania przeprowadzone kilka lat temu przez Novus International Inc., wykazały że
wczesny „stres cieplny”, jaki przechodzi zarodek, powoduje opóźnienie procesu rozwoju upierzenia.
Przegrzanie młodych embrionów,
częściej występuje w wieloetapowych aparatach wylęgowych,
w których jaja są zawsze wkłada8

ne do bardzo ogrzanych aparatów.
W przypadku lęgów prowadzonych w aparatach, jednostopniowych, wszelkie problemy związane z przegrzewaniem występują
znacznie później i stwierdzono,
że nawet przegrzanie klujnika
o +10oC, nieznacznie tylko zmniejsza tempo wzrostu i ilość pierza na
piersi u brojlerów, które osiągnęły
rynkową masę ciała.
OKRYWA PIÓR
Skóra kurcząt brojlerów pokryta
jest piórami, rogowym wytworem
naskórka, które chronią ciało ptaków przed utratą ciepła i szkodliwymi wpływami czynników zewnętrznych
(środowiskowych).
W upierzeniu drobiu rozróżnia się
kilka typów piór w zależności od
ich rozmieszczenia na ciele ptaków
(PN-ENI 1885.: Pierze i puch: Terminy i definicje, 2000):
• pióra konturowe
oraz skrzydłowe i ogonowe;
• pióra puchowe pozbawione
stosiny i dutki;
• pióra puchowe o cienkiej
i wiotkiej osi;
• pióra nitkowate, czyli
szczeciniaste.
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Rys. 1. Typy i budowa piór kurzych:
A – p. półpuchowe, B – lotka, C – sterówka, D – p. kryjące, E – p. nitkowate,
F – p. puchowe; 1 – chorągiewka, 2 – Stosina, 3 – dudka, 4 – gałąź,
5 – pępek dolny, 6 – puszynka.

Na rysunku 1 przedstawiono typy
piór kur oraz ich budowę u osobników dorosłych.
Fakt, że większość ptaków ma jednolitą osłonę piór, wynika z określonych kątów i warstw piór, których
położenie na ciele ptaka zapewnia, by pióra stanowiły najbardziej
wszechstronną ochronę skóry.

Około 25% jej powierzchni nie jest
pokryta piórami. Najbardziej godny
uwagi obszar bez piór, znajduje się
pod skrzydłami i dlatego ptaki je
rozpościerają pod wpływem stresu termicznego, próbując ochłodzić skórę. Wnętrze podudzi i spód
skrzydeł, są również pozbawione w naturalny sposób mieszków
piórowych.
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Pióra wyrastające w określonych
miejscach nazywamy „opierzkami”, a pozbawione piór – „bezpierzkami”. U piskląt występują
pióra embrionalne, czyli tzw. puch
embrionalny, który w miarę wzrostu ptaków zostaje wymieniony na
dojrzałe opierzenie. (Smolińska
i Kopeć, 2007). Wszystkie kurczęta
przechodzą przez proces wypadania piór (pierzenie) zarówno tak
jako młode osobniki, jak i dorosłe
ptaki. W miarę wzrostu i wypadania
różnych następujących po sobie
pokoleń piór, w końcu i one są zareklama

stępowane piórami ptaków dorosłych. Wczesny wzrost piór może
zostać spowolniony żrącymi środkami odkażającymi, którymi traktowana jest komora lęgowa w klujniku i tak np. zdrowe pisklęta brojlery
okazuje się, że mają piersi prawie
pozbawione puchu, na skutek nadmiernego traktowania obszaru lęgowego - wodorotlenkiem wapnia.
Druga wymiana opierzenia u nowoczesnych kurcząt brojlerów, zwykle
zaczyna się około 4-5 tygodnia
życia i jest to jedyny proces przepierzania, mający dla nich istotna
znaczenie.
FIZYKOCHEMICZNE
WŁAŚCIWOŚCI PIÓR
Pióra zbudowane są w 91% z białka
(keratyny), 1% tłuszczu i 8% wody.
W skład keratyny wchodzą aminokwasy, głównie takie jak cysteina,
glutamina, prolina i seryna (Tab.1).
Keratyny są nierozpuszczalnymi
białkami znajdującymi się w stosinie piór, kopytach, łuskach, włosach, paznokciach i w warstwie
rogowej (Łukasiewicz,2020), stanowiąc ogromny problem dla przetwórczego przemysłu, wytwarzającego ogromną ilość niekonsumpcyjnych odpadów.

10

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 365/02/2022 www.informatordrobiarski.pl

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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Pióra stanowią główny, niejadalny
produkt uboczny produkcji brojlerów, przekraczając masę 3-4 mln
ton/rok.
GENETYCZNE PODSTAWY
ROZWOJU OKRYWY PIÓR
Wybór rasy (rodu) brojlerów może
mieć ogromny wpływ na upierze12

nie, ponieważ większość firm hodowlanych drobiu oferuje kurczęta,
których płeć ma charakterystyczną
barwę okrywy piór. Przez wiele lat
uważano, że pojedynczy recesywny gen sprzężony z płcią, wpływa
na tempo wzrostu piór, szczególnie
młodych piskląt. Po wprowadzeniu
tego genu do stada hodowlanego
obie płcie mają upierzenie, które
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pozwala na uproszczone określenie
płci u nowo wyklutego pisklęcia. Kurka będzie szybko się opierzać i można ją odróżnić od kogutków przy
wykluciu na podstawie dłuższych ich
piór pierwotnych.
Na podstawie genetycznie uwarunkowanej szybkości rozwoju lotek
I i II rzędu oraz barwy puchu, u jednodniowych piskląt można określić
płeć. Tzw. płcioznaczne lub autoseksingowe pisklęta uzyskuje się ze
skrzyżowania
homozygotycznego
koguta kk z wolnoopierząjąca się
hemizygotyczą (K-) kurą. Potomstwo
w połowie będą stanowiły heterozygotyczne (Kk), wolnoopierzające
się kogutki i szybko opierzające się,
hemizygotyczne (k-) kurki (Gilewski
i in., 2010).
Zaangażowane w upierzenie geny,
zasadniczo opóźniają pojawienie się
piór, a w wieku 5-7 tygodni upierzenie
kogutków i kurek jest podobne. Jeśli występują różnice w późniejszym
wieku, to uwidocznią się zawsze
w długości piór ogona, ponieważ koguty późno opierzające się, nie rozwijają się zwykle intensywnie przed
17-20 dniem życia. Na kolor piór
mają również wpływ geny powiązane
z płcią, a więc przy pomocy tej cechy
można określać płeć piskląt. Interesująca jest myśl, że określanie płci
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AMINOKWAS

UDZIAŁ PROCENTOWY

Arginina

4,3

Kwas asparaginowy

6.00

Glutamina

7,72

Tyrozyna

1.00

Leucyna

2,62

Izoleucyna

3,32

Walina

1.61

Cysteina

8,85

Alanina

3,44

Fenyloalanina

0.86

Metionina

1,02

Treonina

4,00

Seryna

16.0

Prolina

12,0

Asparagina

4,00

Tabela 1. Udział (%) aminokwasów w keratynowym włóknie piór kurcząt
(Saravanan i Dhurai, 2012)

na podstawie kolorów opierzenia
zarodka w jaju, nawet u starszych
embrionów - może być zautomatyzowane (Lesson, 2021).
RÓWNOWAGA HORMONALNA
Hormony tarczycy i hormony płciowe mają duży wpływ na wzrost
i rozwój piór kurcząt brojlerów. Tyreidektomia, czyli włączenie antagonistów tarczycy do paszy brojlerów z atrofią tarczycy, powoduje
14

zatrzymanie wzrostu piór, chociaż
jest ono odwracalne, jeśli wznowi
się normalne odżywianie. Tyreidektomia jest zabiegiem usunięcia tarczycy, a niedoczynność tarczycy,
to choroba polegająca na niedostatecznym wydzielaniu tyroksyny
(Lesson, 2021).
Wśród dość często stosowanych
substancji są m.in. niektóre dodatki paszy i leki, a także występuje nadmierne spożycie jodu.
Działanie części z nich opiera
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Produkty dla hodowców drobiu budujących,
modernizujących, adaptujących pomieszczenia:
Kominy wentylacyjne z ABS ocieplone PU Ø570, Ø650, Ø840
Bardzo oszczędne oświetlenie LED

Filtry zaciemniające z ABS
Osłony z ABS na wloty i wentylatory

osłona na wentylator

NA ZIMĘ!

zaślepka/ocieplacz

05-860 Płochocin, ul. Szeroka 29
tel.: 22 722 59 81, 606 968 448, 660 753 930, e-mail: agropian@agropian.pl
Agropian System

Agropian System
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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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się na bezpośrednim wpływie na
funkcję hormonalną tarczycy lub
na wydzielanie przez przysadkę
TSH. Niektóre z nich mogą wchodzić w reakcje z odczynnikami
używanymi do oznaczania stężenia hormonów, skutkiem czego
będzie występowało zaniżenie lub
zawyżenie ich wartości, co może
prowadzić do błędnej interpretacji
stanu klinicznego kurcząt, a nawet
postawienia niewłaściwej diagnozy.
Oznaczenie stężenia TSH (hormon
tyreotropowy, tyreotropina) jest najczulszym badaniem wykrywającym
zaburzenia czynności tarczycy,
łącznie z zaburzeniami bezobjawowymi oraz umożliwiającym monitorowanie i ocenę skuteczności
leczenia niedoczynności i nadczynności tarczycy.
W sytuacjach atrofii tarczycy młode
ptaki mogą być prawie nagie – bez
puchu i piór. Brak równowagi hormonów tarczycy u towarowych kurcząt
brojlerów jest mało prawdopodobne
lub nawet nie diagnozowane, przy
mało prawdopodobnej roli antagonistów tarczycy. Niedoczynność
tarczycy wiąże się ze zbyt małym
stężeniem hormonów tarczycowych
we krwi. Najczęściej jest ono spowodowane autoimmunologicznym
zapaleniem tarczycy.

Producent wyposażenia dla Ferm Drobiu oferuje systemy:
ściółkowe, wolierowe, ekologiczne, z wolnym wybiegiem
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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
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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
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komplet gniazd, paszociągi i poidła.
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pastuchem taśmie jajowej
Równomierne rozmieszczenie pomiotu
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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.

Ptaki fermowe są stale narażone
na kontakt z drobnoustrojami. Na
stosunkowo wysoki poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych
w kurniku wpływa szereg istotnych
czynników, z których najważniejsze
to: wysoka temperatura, zapylenie, nadmierna wilgotność ściółki, niska jakość higieniczna wody
i paszy, które mogą ulec skażeniu
wtórnemu, czy też brak właściwej
bioasekuracji. Bardzo ważne źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych mogą również stanowić
owady oraz myszy i szczury bytujące w budynkach fermowych, a na20

wet pracownicy. Dlatego też bakterie obecne w powietrzu, ale także w ściółce i na powierzchniach,
z którymi ptaki mają stały kontakt,
mogą przyczyniać się do wystąpienia infekcji i chorób zakaźnych.
Do bakterii najczęściej występujących na fermach drobiu zaliczane
są ziarniaki, pałeczki i laseczki,
a wśród nich także drobnoustroje
chorobotwórcze, takie jak Staphylococcus, E. coli, Salmonella czy
Clostridium. Poniżej przedstawiono
jedne z najczęstszych czynników
ryzyka, stanowiących przyczyny
zakażeń bakteryjnych u drobiu.
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PACIORKOWCE (Streptococcus)
Bakterie Streptococcus sp. są
Gram-dodatnimi, katalazo-ujemnymi ziarniakami, które stanowią naturalną florę bakteryjną przewodu
pokarmowego ptaków. Paciorkowce należą do bakterii oportunistycznych, potencjalnie patogennych,
lecz w patologii drobiu zakażenia
tymi bakteriami zazwyczaj są drugorzędne. Uważa się, iż zanieczyszczona woda pitna oraz słaba
22

jakość ściółki mogą stanowić ich
ważne źródła, predysponujące do
zakażeń Streptococcus sp. na fermach drobiu. Zakażenia te przynoszą znaczące problemy ekonomiczne w produkcji drobiarskiej,
gdyż mogą powodować wysoką
zachorowalność i śmiertelność do
50% oraz zmniejszoną o 15% produkcję jaj. Na infekcje paciorkowcami najbardziej wrażliwe są ptaki młode, które mogą zarazić się
drogą aerogenną lub doustną.
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Bakterie obecne w powietrzu,
ale także w ściółce i na
powierzchniach, z którymi
ptaki mają stały kontakt, mogą
przyczyniać się do wystąpienia
infekcji i chorób zakaźnych.

Jak podaje Thayer i in. (2008) niekiedy nawet paciorkowce bydlęce
(Streptococcus bovis) mogą być
przyczyną wystąpienia ostrej posocznicy ptaków, zapalenia stawów,
braku apetytu oraz biegunki u gołębi. W przypadku infekcji Streptococcus zooepidemicus mogą
wystąpić objawy kliniczne typowe
dla ostrej posocznicy takie jak:
zmęczenie, żółte odchody, blade
grzebienie i dzwonki. Paciorkowce
te mogą być również przyczyną zapaleń pochewki ścięgna, stawów
oraz tkanki kostnej i szpiku kostnego. Z kolei Streptococcus gallinarum stanowi przyczynę zapalenia
wsierdzia u kurcząt oraz ogniskową martwicę mięśnia sercowego,
wątroby czy też śledziony. W leczeniu ostrych i podostrych zakażeń
wywołanych przez Streptococcus
sp. stosowane są antybiotyki takie
jak: penicylina, erytromycyna, no24

wobiocyna, oksytetracyklina, chlorotetracyklina i tetracyklina (Thayer
i in., 2008). Kluczowe w redukcji
liczby paciorkowców w środowisku bytowania ptaków są właściwe
czyszczenie i dezynfekcja kurników, co jednocześnie minimalizuje
ekspozycję zewnętrzną. Ponadto
udowodniono, iż stosowanie formaldehydu w klujnikach zmniejsza
całkowitą liczbę Streptococcus sp.
nawet do 85,7%.
Enterokoki (Enterococcus)
W ciągu ostatnich lat opisano kilkadziesiąt gatunków bakterii z rodzaju Enterococcus, jednak tylko
kilka z nich izoluje się od ptaków.
Bakterie Enterococcus faecalis są
najczęściej stwierdzanymi gatunkami bakterii z rodzaju Enterococcus na fermach drobiu oraz stosunkowo opornymi na działanie
czynników zewnętrznych, dzięki
czemu mają możliwość łatwego
rozprzestrzeniania się. Do zakażeń ptaków enterokokami dochodzi najczęściej drogą doustną oraz
kropelkową, ale również poprzez
uszkodzenia skóry. Współistniejące infekcje jelitowe lub jakiekolwiek
zmiany w kosmkach jelitowych,
umożliwiające wnikanie bakterii

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 365/02/2022 www.informatordrobiarski.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

Enterococcus, mogą spowodować
zapalenie wsierdzia, posocznicę
drobiu, zapalenie opon mózgowych czy też mogą być przyczyną zespołu nadciśnienia płucnego
u brojlerów (PHS). Do objawów
klinicznych infekcji Enterococcus
należą również: powiększenie śledziony, wątroby, nerki oraz przekrwienie tkanki podskórnej. Z kolei
powiększone woreczki żółtkowe
są obserwowane u piskląt zarażonych paciorkowcami już przy ich
wykluciu. Przy infekcji Enterococcus faecium u kaczek obserwuje

się martwicę śledziony, włóknikowe zapalenie osierdzia, zapalenie
tkanki okołowątrobowej, czy też
zapalenie worków powietrznych
(Thayer i in., 2008). Jak podaje Dolka i Szeleszczuk (2012) w ostatnich
latach obserwuje się wzrost znaczenia bakterii Enterococcus cecorum w patologii drobiu, które są
czynnikiem etiologicznym enterokokowej choroby zwyrodnieniowej
stawów kręgosłupa u kur. Najczęstszym symptomem tej choroby są
siedzące na skokach lub leżące
na boku ptaki z wyciągniętymi
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Bakterie Enterococcus
faecalis są najczęściej
stwierdzanymi gatunkami
bakterii z rodzaju
Enterococcus
na fermach drobiu.

do przodu kończynami i lekko
uniesionymi do góry stopami. W
w badaniu sekcyjnym stwierdza się
ropień w odcinku piersiowym kręgosłupa. Bakterie z rodzaju Enterococcus charakteryzują się wysoką
opornością na cefalosporyny, klindamycynę oraz aminoglikozydy.
Mają również niezwykłą zdolność
do nabywania oporności na inne
leki przeciwdrobnoustrojowe, takie
jak cyprofloksacynę, erytromycynę, tetracyklinę oraz daptomycynę
(Tremblay i in., 2011). Pochodzenie endogenne Enterococcus oraz
infekcje przez nie wywołane mogą
być trudne w leczeniu, ponieważ
wykazują one wielooporność na
kilka antybiotyków jednocześnie.
Według literatury naukowej szczepy Enterococcus faecalis wykazują
wysoką oporność na antybiotyki
należące do grupy aminoglikozydów. W badaniach Różańskiej i in.
28

(2015) w mięsie drobiowym odnotowano wysoki odsetek szczepów
Enterococcus faecalis opornych
na streptomycynę – 67% oraz kanamycynę – 67%. Ponadto Kacmaz
i Aksoy (2005) zwracają szczególną
uwagę na zwiększającą się oporność enterokoków na działanie
przeciwbakteryjne
antybiotyków
β-laktamowych, aminoglikozydów
oraz glikopeptydów.
PSEUDOMONAS
Patogenami powszechnie znajdującymi się w górnych drogach oddechowych zainfekowanych ptaków
są m.in. oportunistyczne pałeczki
Pseudomonas aeruginosa, powodujące między innymi duszności
ptaków, a nawet śmierć wyklutych
piskląt. Stwierdzono, iż bakterie
Pseudomonas aeruginosa mogą
być zlokalizowane między innymi w zatokach podoczodołowych
lub workach powietrznych ptaków
(Mohamed, 2004). Najbardziej podatne na zakażenia Pseudomonas
są młode osobniki, a ich zachorowalność i śmiertelność wynosi zwykle 2-10%, ale może być
również wyższa, osiągając nawet
100%. Jak podaje Barnes i Nolan
(2008) objawy kliniczne infekcji
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Najbardziej podatne na zakażenia
Pseudomonas są młode
osobniki, a ich zachorowalność
i śmiertelność wynosi zwykle
2-10%, ale może być również
wyższa, osiągając nawet 100%

Pseudomonas są różnorodne,
mogą obejmować zahamowanie
wzrostu, kulawiznę, obrzęk głowy
i stawów skokowych, zaburzenia
oddechowe, biegunkę, zapalenie
spojówek oraz zatok podoczodołowych. W badaniach Ghada
i in. (2020) dotyczących lekowrażliwości pałeczek Pseudomonas pochodzących od kurcząt
brojlerów znaczna ilość izolatów
bakterii Pseudomonas aeruginosa była oporna m.in. na tetracyklinę, ampicylinę, cefpodoksym,
chloramfenikol,
amoksycylinę
z kwasem klawulanowym, a wrażliwa m.in. na gentamycynę oraz
amikacynę.
GRONKOWCE (Staphylococcus)
Gronkowce są bakteriami oportunistycznymi, bytującymi w organizmach wielu gatunków zwierząt
30

i ludzi. W ciągu ostatnich lat opisano kilkadziesiąt gatunków bakterii
z rodzaju Staphylococcus, jednak
tylko kilka z nich izoluje się od ptaków, między innymi są to gatunki:
S. aureus, S. simulans, S. warneri,
S. xylosus, S. sciuri, S. epidermidis,
S. lentus oraz S. hominis. Do najczęściej izolowanych Staphylococcus należy Staphylococcus aureus (Weese i van Duijkeren, 2010),
który stanowi ważną przyczynę
występowania zakażeń przenoszonych przez żywność. Według
Buzón-Durán i in. (2017) w 2015
roku patogenne gronkowce były
odpowiedzialne za 434 ognisk zatruć pokarmowych (9,9% ogółem)
w 16 krajach członkowskich UE.
Uważa się, że mięso i produkty
drobiowe są głównymi źródłami
odpowiedzialnymi za te zakażenia
poprzez żywność. Badania Kim i in.
(2018) dotyczące częstości występowania S. aureus w mięsie pochodzącym od kurcząt brojlerów na
terenie Korei wykazały obecność
tych bakterii w około 47% przebadanych próbek. Jak podaje Szafraniec i in. (2020) zakażenia gronkowcami powodują znaczne straty
ekonomiczne w stadach drobiu, co
związane jest z kulawizną i jej konsekwencjami, takimi jak spadek
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parametrów produkcyjnych, podwyższona śmiertelność, zanieczyszczenie tuszek drobiowych.
Gronkowiec złocisty jest odpowiedzialny za powstanie różnorodnych
infekcji, między innymi za kontaktowe zapalenia skóry poduszki stopy u drobiu (Hasman i in., 2010).
Gronkowiec ten w większości przeprowadzonych badań najczęściej
izolowany jest z kości udowej, kości piszczelowej, pochewki ścięgna
oraz ze stawów skokowych (Szafraniec i in., 2020). Jak podają Bala
i in. (2016) oraz Verhegghe i in.
(2013) S. aureus charakteryzuje się

znaczną opornością na różne antybiotyki stosowane w jego leczeniu.
W ostatnich latach można zauważyć znaczny odsetek szczepów
S. aureus opornych na metycylinę
(z ang. MRSA – Methicyllin-Resistant Staphylococcus aureus), co
wiążę się z występowaniem genu
mecA u tej grupy bakterii. Spośród wielu testowanych antybiotyków, w badaniach Quddoumi i in.
(2006) wszystkie izolaty metycylino-dodatnie były oporne na antybiotyki β-laktamowe, zaś wrażliwe
m. in. na wankomycynę, chloramfenikol oraz trimetoprim. Z kolei
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Bounar-Kechih i in. (2018) stwierdzili wysoki odsetek S. aureus MRSA
opornych na oksacylinę (57% izolatów) u kur niosek, nieco mniej
u brojlerów (53%), zaś wszystkie
badane izolaty bakteryjne okazały
się wrażliwe na gentamycynę.
PAŁECZKA OKRĘŻNICY (E. coli)
Gram-ujemne pałeczki E. coli stanowią część naturalnej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, uważane są więc za
ważny wskaźnik zanieczyszczenia
kałem wody i żywności. Szacuje
się, że około 10-15% bakterii z grupy coli w przewodzie pokarmowym
ptaków należy do patogennych serotypów APEC (z ang. Avian Pathogenic Escherichia coli), które powodują głównie kolibakteriozę, ale
także inne zmiany u gospodarzy

z obniżoną odpornością, szczególnie w przypadku ptaków młodych
(Akond i in., 2009). Wszystkie gatunki ptaków, w każdym wieku,
są wrażliwe na zakażenia E. coli.
Kolibakterioza może rozwinąć się
w wyniku infekcji pierwotnej lub
wtórnej, obok innych zakażeń wirusowych lub bakteryjnych (Sargeant
i in., 2019). Zakażenia patogennymi dla ptaków Escherichia coli
(APEC) mogą być spowodowane
stresem wywołanym infekcjami
mykoplazmami, wirusem zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza
(IBD), wirusem zakaźnego zapalenia oskrzeli (IB), chorobą New Castle (ND), jak również niekorzystnymi warunkami mikroklimatycznymi
w budynkach dla drobiu. Ponadto
bakterie E. coli mogą przenikać
przez skorupkę jaja i rozprzestrzeniać się na kurczęta podczas

reklama

36

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 365/02/2022 www.informatordrobiarski.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

wylęgu, powodując zapalenia woreczka żółtkowego oraz wysoką,
wczesną śmiertelność piskląt (Yuvraj, 2019). Najbardziej powszechna postać kolibakteriozy u kurcząt
występuje od 3 do 10 tygodnia
życia ptaków (Hammoudi i Aggad,
2008), z różnymi objawami, takimi
jak: zapalenie pępka i woreczka
żółtkowego, kolibakterioza układu
oddechowego, kolibakterioza narządu rozrodczego, ostra, posocznicowa postać kolibakteriozy, cellulitis, enteropatie spowodowane E.

coli oraz zespół zapalenia stawów
i kości (Mazurkiewicz i Wieliczko,
2019). Profilaktyka kolibakteriozy
opiera się na ścisłej kontroli warunków hodowli i chowu, z priorytetem zapewnienia bezpieczeństwa
biologicznego oraz szczepień. Dostępne na rynku szczepionki są
mniej lub bardziej skuteczne i do
tej pory nie były one szeroko stosowane, głównie dlatego, że szczepy APEC są bardzo zróżnicowane.
Natomiast leczenie kolibakteriozy
opiera się na antybiotykoterapii,
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jednak liczne badania wskazują
na częste występowanie wieloopornych szczepów Escherichia coli na
chemioterapeutyki. Większość badań dowodzi, iż pałeczki E. coli są
oporne na działanie antybiotyków
β-laktamowych, tetracyklinowych
oraz makrolidów (erytromycyna).
SALMONELLA
Wiele bakterii obecnych w organizmach oraz w środowisku ptaków
fermowych może stanowić zagrożenie dla konsumentów. Za najczęstsze przyczyny bakteryjnych zatruć
pokarmowych uważa się Salmonella Typhimurium oraz Salmonella Enteritidis. W stadach ptaków często
występuje bezobjawowe nosicielstwo tych patogenów. W przypadku
zakażenia pałeczkami Salmonella
w badaniu sekcyjnym kur niosek
stwierdza się stan zapalny jajnika
i jajowodu, włóknikowe zapalenie
otrzewnej, zdeformowane i uszypułowane kule żółtkowe w jajniku
oraz powiększenie wątroby i śledziony z ogniskami martwicowymi.
Śmiertelność w przypadku salmonellozy jest mocno zróżnicowana
i wynosi od 10 do 80% (Mazurkiewicz i Wieliczko, 2019). Bakterie te
rozprzestrzeniają się na fermach
40

drobiu drogą poziomą (kontakt ze
skażonymi przedmiotami, sprzętem, zanieczyszczoną wodą pitną
czy też paszą, zwłaszcza przy nieprzestrzeganiu zasad higieny i zasad wykonywania dezynfekcji w budynkach inwentarskich) i pionową
(przekazywanie bakterii z matki na
potomstwo; Wibisono i in., 2020).
Warto zwrócić uwagę, iż bakterie te
charakteryzują się wysokim współczynnikiem przeżywalności (Zając
i in., 2011) oraz zdolnością do przetrwania w pomieszczeniach pomiędzy cyklami produkcyjnymi, nawet
po wykonaniu zabiegu dezynfekcji (Witkowska i Sowińska, 2013).
W ostatnich latach obserwuje się
również coraz większą różnorodność serotypów pałeczek Salmonella, również tych wieloopornych,
występujących w stadach drobiu
i paszach, na co niewątpliwie wpływa swobodny przepływ surowców
i produktów pomiędzy krajami UE
(Żebrowska i in., 2017). Infekcje
wywołane pałeczkami Salmonella
można nabyć przez bezpośredni
i pośredni kontakt ze zwierzętami. Ze względu na wysoką liczbę
przypadków salmonellozy u ludzi
w Polsce wdrożono Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur
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Szacuje się, że około
10-15% bakterii z grupy coli
w przewodzie pokarmowym
ptaków należy do patogennych
serotypów APEC

i indyków. W przypadku zakażenia
tymi bakteriami w leczeniu drobiu
ograniczono stosowanie środków
przeciwdrobnoustrojowych,
lecz
zaleca się profilaktyczne zastosowanie między innymi probiotyków,
prebiotyków oraz dodatków ziołowych (Witkowska i in., 2018).
CLOSTRIDIUM
Clostridium sp. to Gram-dodatnie,
beztlenowe laseczki tworzące przetrwalniki, które wchodzą w skład
mikroflory przewodu pokarmowego
ptaków i są zdolne do produkcji toksyn oraz pozakomórkowych enzymów. Przykładowo niektóre szczepy Clostridium perfringens typu
A (wytwarzające toksynę alfa) produkują enterotoksyny w momencie
sporulacji i są odpowiedzialne za
choroby przenoszone przez żywność u ludzi. Dodatkowo zakażenie
42

beztlenowcami Clostridium perfringens typu A, obok martwiczego zapalenia skóry, mogą być przyczyną
martwiczego zapalenia jelit, zapalenia dróg żółciowych oraz nadżerek
żołądka (Hafez, 2011). Wyraźną cechą martwiczego zapalenia jelit jest
wysoka śmiertelność, która może
sięgać nawet 50%. Jak podaje Abd
El Tawab i in. (2015) do objawów klinicznych infekcji Clostridium należą:
depresja, odwodnienie, senność,
potargane pióra oraz biegunka. Mechanizmy kolonizacji tych bakterii
w odcinku jelita cienkiego ptaków
oraz występowanie czynników zaangażowanych w produkcję toksyn
są w dużej mierze nieznane. Powszechnie przyjmuje się jednak, że
do kolonizacji tych bakterii wymagane są czynniki predysponujące
jak np. uszkodzenie błony śluzowej
jelit spowodowane kokcydiozą. Dodatkowo dieta o wysokim poziomie
niestrawnych,
rozpuszczalnych
w wodzie polisacharydów nieskrobiowych również może przyczynić
się do martwiczego zapalenia jelit.
Jak podaje literatura cellulitis, przebiegające w postaci zapalenia skóry u indyków, wywołane jest także
przez różne serotypy Clostridium
sp. (Tellez i in., 2009). Zakażenie laseczkami Clostridium może mieć
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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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przebieg ostry bądź subkliniczny.
Ostra postać zakażenia prowadzi
do zwiększonej śmiertelności w stadach brojlerów, co może stanowić
1% strat dziennie, przez kilka kolejnych dni w ostatnich tygodniach
odchowu (Kaldhusdal i Løvland,
2000). Z kolei subkliniczna postać
charakteryzuje się uszkodzeniem
błony śluzowej jelit, co wpływa
ujemnie na procesy trawienne,
mniejsze przyrosty masy ciała oraz
wzrost wartości współczynnika konwersji paszy. W celu zmniejszenia

ryzyka zakażenia Clostridium sp. na
fermach drobiu zaleca się szczepienia, stosowanie probiotyków, prebiotyków oraz prawidłowo zbilansowaną dietę.
Etiologia chorób bakteryjnych niejednokrotnie może być bardzo złożona. Z uwagi na coraz częstsze
pojawianie się opornych bakterii
zdolnych do kolonizacji organizmu
ptaków, wywołujących zakażenia
bakteryjne, a przez to obniżenie
efektywności antybiotykoterapii, istnieje potrzeba zapobiegania tym

reklama
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zakażeniom poprzez dokładne wykonanie zabiegów mycia i dezynfekcji, zapewnienie właściwych warunków utrzymania ptaków, odpowiednio zbilansowanej diety i regularne
szczepienia.
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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.

ZAMIATARKA
Z DOMIATARKĄ
I ZRASZANIEM
Zamiatarka posiada układ
zawieszenia nadający maszynie
funkcję kopiowania terenu.
WYPOSAŻENIE:
• Szczotka robocza z płynną
regulacją docisku.
• System zraszania z pojemnikiem
na wodę.
• Hydrauliczny system opróżnienia
zbiornika na odpady.
• Mocowanie do ładowarki lub traktora.
• Domiatarka montowana z lewej strony.
• Maszyna dedykowana do pracy
w gospodarstwach rolnych.
Zapotrzebowanie mocy: min 50 l/min.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej – www.agroblaz.pl
oraz pod numerem telefonu – 502 024 204. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!
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OKRESOWE
ZMIANY
W PODATKU VAT
W ROLNICTWIE
Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. i skierowana do prac
Senatu RP ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
(druki sejmowe poselskiego projektu ww. ustawy nr 1905, 1914,
druk senacki nr 618) przewiduje czasową obniżkę stawek podatku
VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.:
• na żywność objętą obecnie stawką
podatku VAT 5% – do stawki 0%
• na paliwa silnikowe, tj. olej
napędowy, biokomponenty
stanowiące samoistne paliwa,
benzynę silnikową, gaz skroplony
LPG – ze stawki 23% do stawki 8%
• na nawozy, środki ochrony roślin,
ziemię ogrodniczą i inne środki
wspomagające produkcję rolniczą
(takie jak: środki poprawiające
właściwości gleby, stymulatory
wzrostu oraz niektóre podłoża do
upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%
• na gaz ziemny – do stawki 0%,

• na energię elektryczną i energię
cieplną – do stawki 5%.
Nie ulega zmianie 7 % stawka zwrotu
ryczałtu podatku VAT dla rolników
ryczałtowych.
Stawka 0 % na żywność obejmuje
towary wymienione w poz. 1–18
załącznika nr 10 do ustawy, inne niż
klasyfikowane w grupowaniu usługi
związane z wyżywieniem (PKWiU 56).
Oznacza to, że przy sprzedaży przez
producentów rolnych rozliczających
się z VAT na zasadach ogólnych
w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31
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lipca br. będzie obowiązywała
0 % stawka VAT od sprzedawanych
produktów rolnych wymienionych
w poz. 1- 18 zał. 10 do ustawy VAT,
w szczególności: warzyw (CN 07),
owoców i orzechów jadalnych (CN
08), zbóż (CN10), nasion i owoców
oleistych; ziaren, nasion i owoców
różnych; roślin przemysłowych lub
leczniczych; słomy i pasz – wyłącznie
przeznaczonych do spożycia
przez ludzi (CN ex 12), produktów
mleczarskich; jaj ptasich; miodu
naturalnego; jadalnych produktów
pochodzenia zwierzęcego, gdzie
indziej niewymienionych ani
niewłączonych (CN 04) oraz ryb
i skorupiaków, mięczaków
i pozostałych bezkręgowców wodnych
– z wyłączeniem homarów i ośmiornic
oraz innych towarów objętych
CN 0306 – CN 0308 (CN ex 03).
Przy sprzedaży nie wymienionych
w poz. 1 – 18 zał. nr 10 do ustawy VAT
produktów rolnych stawka
w wysokości 0% nie będzie miała
zastosowania – w takim przypadku
właściwa będzie stawka podatku 8%
- dla towarów wymienionych
w załączniku nr 3 do ustawy o VAT
lub w rozporządzeniu wykonawczym
dotyczącym stawek obniżonych.
Bezpośrednie zmniejszenie kosztów
produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31
lipiec br. zapewni obniżenie w tym
okresie do 0% stawki podatku VAT na
nawozy, środki ochrony roślin, ziemię
ogrodniczą, środki poprawiające
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właściwości gleb, stymulatory wzrostu
oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem
podłoży mineralnych), a pośrednio –
obniżenie VAT na energię i niektóre
surowce energetyczne.
Rolnicy ryczałtowi sprzedający
produkty rolne będą jak dotychczas
otrzymywać należności za sprzedane
produkty wraz ze zryczałtowanym
zwrotem podatku wynoszącym 7%.
Objęcie 0% stawką podatku
VAT podstawowych produktów
żywnościowych umożliwi znaczące
obniżenie ich cen dla konsumentów.
źródło informacji: MRiRW

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 365/02/2022 www.informatordrobiarski.pl

AKTUALNOŚCI

UCZCIWE WARUNKI
KONKURENCJI RYNKOWEJ
Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy o zmianie ustawy o jakości
handlowej artykułów rolnospożywczych oraz niektórych innych
ustaw, przedłożony przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Henryka
Kowalczyka.
Zmiany dotyczą zasad funkcjonowania
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez Inspekcję. Chodzi
o stworzenie wszystkim firmom uczciwych warunków konkurencji rynkowej.
Dotyczy to także ochrony konsumentów
przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi
podmiotami, które m.in. nie stosują
zasad rzetelnego oznakowania i oferują
konsumentom wyroby o niewłaściwej
jakości handlowej.
Najważniejsze rozwiązania:
• Doprecyzowane zostaną zasady prowadzenia kontroli przez Inspekcję Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotyczy to m.in.:
- uzupełnienia definicji artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone
dla zwierząt domowych;
- wprowadzenia definicji zakupu kontrolnego oraz sprzedaży na odległość;
- wprowadzenia instytucji anonimowego
pobrania próbki;
- kontroli w obrocie detalicznym na podstawie okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli;

- umożliwienia kontroli działalności
podmiotów, które prowadzą sprzedaż
na odległość oraz zakładów żywienia
zbiorowego, poprzez zakup kontrolny
produktu;
- przyznania Inspekcji możliwości stosowania sankcji związanych z realizacją
nowych zadań dotyczących nadzoru
nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
• Uwzględnione zostaną wnioski organizacji branżowych oraz producentów
dotyczące uzupełnienia przepisów
umożliwiających stosowanie oznaczenia „Produkt polski”. Chodzi o
rozszerzenie tych przepisów na wody
mineralne, źródlane, stołowe i sól przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz
kwiaty, nasiona, bulwy i cebule.
• Umożliwione zostanie także oznakowanie produktów objętych krajowymi oraz
unijnymi systemami jakości żywności
znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”, bez
konieczności składania dodatkowych
dokumentów.
• Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące zapewnienia identyfikacji środków
ochronnych przeciwko agrofagom roślin, tj. m.in. szkodnikom, które atakują
rośliny.
• Wprowadzone zostaną przepisy, które
umożliwią rolnikom, którzy realizują
działanie „Dobrostan zwierząt” PROW
2014-2020, dobrowolne oznakowanie
produktów informacją ,,Dobrostan Plus”.
Żródło informacji: gov.pl MRiRW
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Kupcy z Azji
napędzają
unijny
eksport jaj
Rok 2021 charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostu popytu
w krajach trzecich na unijne jaja
w skorupkach oraz produkty
przetwórstwa jaj. W zasadzie,
przez dziewięć miesięcy 2021
roku, skumulowany wskaźnik
procentowy wzrostu dla każdego
z systematycznie analizowanych
okresów nie schodził istotnie
poniżej 20 proc. Były miesiące,
jak rekordowe wysyłki w lutym
i marcu (za sprawą zwiększenia
popytu na albuminy), w których
procentowa wartość wzrostu eksportu rok do roku przekraczała
30 proc. Także w okresie letnim,
który z punktu widzenia sezonowości często charakteryzuje się
„marazmem” na rynku, w unijnej
sprzedaży eksportowej cały czas
widoczne było ożywienie – to
główne wnioski wynikające
z analiz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz
W okresie styczeń – wrzesień
roku 2021 wywóz jaj i przetworów

jajecznych z Unii Europejskiej
na rynki państw trzecich wyniósł
215,0 tys. ton, o wartości 218,38
mln euro. Wolumenowo eksport
z Unii był wyższy o 21,4 proc.,
a wartościowo o 23,8 proc.
w odniesieniu do takiego samego okresu roku 2020. Dla
porównania, po pierwszym półroczu 2021 roku unijny wywóz był
wyższy o 19,3 proc., a po lipcu
został skorygowany na plus do
19,8 proc. W 2021 roku wyraźnie
przyspieszyła unijna sprzedaż
eksportowa w skali globalnej,
zwłaszcza w Azji oraz w regionie
państw MENA.
Po dużych wzrostach w pierwszym kwartale 2021 roku, od kwietnia do lipca miesięczna sprzedaż
z UE znalazła nowy niższy poziom
- stabilny przez okres czterech
miesięcy z delikatną tendencją do
wzrostu - ale od sierpnia słupki
sprzedażowe rozpoczęły ponowny „marsz w górę”. We wrześniu
osiągnięty został poziom bliski
rekordowych wartości z początku
roku. Zauważyliśmy również, że
ubiegłoroczne miesięczne wielkości wysyłek jaj
i przetworów z Unii były wyższe
niż w ostatnich kilku latach (2016 2020) – wskazują analitycy KIPDiP.
Jeśli chodzi o strukturę geograficzną, to w 2021 roku statystyki
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„na plus” budował silny popyt z
Azji oraz państw bliskowschodnich i afrykańskich. Od początku
2021 roku ożywienie importu z
Japonii – największego historycznie importera – działało na korzyść unijnego rynku jaj. Po wrześniu wzrost wysyłek wyniósł 10,9
proc. rok do roku. Śledząc ranking największych importerów z
UE nie da się przeoczyć wysokiej
dynamiki wzrostu zamówień (r/r)
z wielu innych kierunków: Korei
Południowej, Tajlandii, Tajwanu,
Singapuru czy Mauretanii. Swój
udział w tym mają również polscy eksporterzy, jak chociażby
w przypadku Singapuru czy Liberii. Polscy eksporterzy potrafili
elastycznie zareagować na problemy handlowe w UE i jednocześnie odpowiedzieć na silny
popyt poza Starym Kontynentem.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w swoich raportach
zwraca uwagę na kłopoty branży
drobiarskiej w Korei Południowej, które trwały przez cały
miniony rok. Lokalna podaż jaj
w tym kraju jest nadal niewystarczająca, aby zaspokoić popyt na
rynku wewnętrznym z powodu
strat poniesionych w wyniku
HPAI. W Korei rząd próbuje także
ustabilizować sytuację związaną
z presją inflacyjną w wyniku,
której między innymi rosną ceny

jaj. Koreańczycy od początku
2021 roku importują w dużych
ilościach jaja i przetwory bez ceł,
aby pokryć niedobory. Istotną informacją dla światowych eksporterów jest decyzja Korei o przedłużeniu bezcłowego importu jaj
o kolejne sześć miesięcy, czyli
do czerwca 2022 roku. Zerowe
stawki celne będą obowiązywały
dla kwoty 100 mln jaj lub produktów jajecznych (w przeliczeniu) miesięcznie. Dla porównania, wcześniejsze cła mieściły się
w przedziale 8 - 30 proc.

Grypa ptaków
Na początek 2022r. hodowcy
drobiu wciąż walczą z wysoce
zjadliwą grypą ptaków w Polsce
i w Europie. Taka sytuacja niesie
ze sobą wzrosty cen mięsa
drobiowego, ale również obniżki
produkcyjne. W pierwszych
tygodniach stycznia 2022 r.
nowe ogniska ptasiej grypy
u drobiu potwierdziły służby
weterynaryjne Francji, Hiszpanii,
Holandii, Niemiec. W Polsce
mamy również potwierdzone
HPAI w hodowlach.
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii zwracają uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności

www.informatordrobiarski.pl 365/02/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

Drobiarskie Newsy ze Świata

AKTUALNOŚCI

53

Drobiarskie Newsy ze Świata
54

AKTUALNOŚCI

i zgłaszanie do lekarzy weterynarii wszelkich podejrzeń o zakażeniach u drobiu.
Przypominamy o przestrzeganiu
zasad bioasekuracji stosowanie mat dezynfekcyjnych
przy wejściach i wyjściach
z budynków, w których
jest drób, uniemożliwienie
kontaktu z dzikiem ptactwem,
przechowywanie paszy w
pomieszczeniach zamkniętych.
HOLANDIA
Wirus grypy ptaków rozprzestrzenia się w Holandii na dużą skalę.
Nowe zakażenia w prowincjach:
Brabancja Północna i Holandia
Północna spowodowały likwidację ponad 200 tysięcy sztuk
drobiu, a położone w pobliżu
gospodarstwa zostaną zamknięte
na okres przeprowadzania testów laboratoryjnych w kierunku
obecności wirusa H5N1. Straty
w pogłowiu drobiu w Holandii
podczas obecnie trwającej fali
zakażeń HPAI szacuje się na
ponad 1,2 mln sztuk. Według
niemieckich ekspertów aktualna
epizoocja grypy ptaków jest najgorszą jaka kiedykolwiek dotknęła Europę.
FRANCJA
Francuskie drobiarstwo funkcjonuje pod silną presją grypy

ptaków. Kolejny już sezon duże
straty ponosi region specjalizujący się w produkcji kaczek i gęsi.
W konsekwencji tego cierpi przemysł foie gras. Francuskie służby
weterynaryjne szukają wszelkich
możliwych rozwiązań, aby ograniczać rozprzestrzenianie wirusa.
Według najnowszych informacji,
francuskie władze nakazały masowe uboje drobiu
w południowo – zachodniej części kraju. Akcja likwidacji ptaków
różnego gatunku ma się odbyć
w ciągu najbliższych trzech tygodni (zarządzenie opublikowano
w miniony czwartek, 20 stycznia).
W wyniku nakazu straty w pogłowiu mają wynieść ponad milion
sztuk drobiu.
HISZPANIA
Hiszpańskie służby weterynaryjne potwierdziły ognisko wysoce
zjadliwej grypy ptaków H5N1
na fermie drobiu. Do zdarzenia
doszło w gospodarstwie utrzymującym indyki w prowincji
Segovia, na północ od Madrytu.
Na początku stycznia 2022 roku
wirus pojawił się na terenie Hiszpanii u dzikich ptaków. Hiszpania
uważana jest za kraj szczególnie
narażony z powodu dużej skali
zakażeń wirusem grypy ptaków
w sąsiedniej Francji i Portugalii.
Źródło informacji: KIPDIP
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Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 02/2022 z dnia 20.01.2022 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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Ceny sprzedaży mięsa drobiowego na rynku KRAJOWYM za okres: 10-16.01.2022. Cena za tonę.
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY:
•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
• 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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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
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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

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

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

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

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

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

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

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE
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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

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

SPRZEDAM KURY POPRODUKCYJNE.
Sprzedam nioski rasy Lohmann Classic
w ilości 9000 szt., po pierwszym cyklu
produkcyjnym, nadające się do dalszej
hodowli, kury z chowu ściółkowego.
Możliwy zakup mniejszych ilości.
Kury z aktualnym badaniem na salmonellę,
po szczepieniach w odchowalni, w bardzo
dobrej kondycji i idealnym stanie zdrowia.
Atrakcyjna cena, uzależniona od ilości
zakupionych kur. Transport po stronie
kupującego. Woj. dolnośląskie.
Kontakt: 780 115 560

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE
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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

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

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

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

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:
Pakowaczki próżniowe do mięsa
i wędlin z gwarancją:
• Supervac GK 501 B
pompy Busch1000 + 2 x 250 m3
• Supervac GK812 B
pompy Busch 1250 + 630 m3
• obkurczacz Supervac AT8
• WIBO 8 obkurczacz
• Kuter LASKA KR 500 VAC
• Separator kości wołowych i
wieprzowych INJECT STAR P40
• 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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USŁUGI
PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE,
GAZOWE, MECHANICZNE
NA KURNIKACH
tel 691 02 92 68

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

MODERNIZACJE
OBIEKTÓW INWENTARSKICH.
tel 691 02 92 68
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PROFESJONALNE MYCIE
-DEZYNFEKCJA-DEZYNSEKCJA
FERM DROBIU.
Długoletnie doświadczenie
potwierdzone certyfikatem jakości IKB.
Reprodukcja-Maszynowe mycie
ruszt ok. 200 szt./godz.
Wszystkie systemy nioski
- Skuteczny program redukcji
ptaszyńca Kurzego.
Odchowalnie Nioski
- wszystkiego typu. Ptasia grypa.
Pełne sprawdzone programy
dezynfekcyjne,30-osobowa
doświadczona polska załoga.
Obsługujemy największe
fermy w kraju.
Tel. 507 243 461
Tel. 513 747 990

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

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 365/02/2022 www.informatordrobiarski.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

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

KUPIĘ JAJA MAŁE I ŚREDNIE
Tel. 601 704 835

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
www.informatordrobiarski.pl 365/02/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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INNE

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

Termin oddania numeru
do druku - 19. dnia
każdego miesiąca

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%)

ZAPISY DO

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

i GOTOWE!
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Agroblaz artykuł sponsorowany
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Hopex

25

Agropian

13

Indoor

IV str. okł.

Arendt

34

INWESPOLMONTER

Big Dutchman
Bonita				

I str. okł.
8

Clever-Ozon

29

Ecopig

30

Ergoferm/Fienhage
Elfin Consulting		
Farma Żuromin

35

Jotafan

32, 33

Malesa

37

Musielak

41

Park drobiarski

III str. okł.

16, 17
9
24, 27

P. H. Czachorowski

1

Polnet

31

Specht

14

Tomasz Grudziądz

36

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

42

Firma Drobiarska

21

Geneu

15

Wit-Pol

19

5

Verbeek

39

ZAW-BUD

23

Gremur-Agro
Hog Slat
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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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