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Dzień dobry, w marcowym wydaniu stawiamy
na utrzymanie wysokiej produkcyjności w stadzie.
Ze względu na cechy gatunkowe drób jest
bardzo wymagający pod względem wyżywienia.
Charakteryzuje się stosunkowo krótkim okresem
dojrzewania płciowego i szybkim tempem
wzrostu. Mierniki wartości pasz w żywieniu
ptaków /s.42/. Osiągnięcia nauki wskazują, że jaja
wykorzystywane są nie tylko w celach kulinarnych,
ale znajdują coraz większe zastosowanie w przemyśle
farmaceutycznym i kosmetycznym”. Fitogeniczne
dodatki paszowe zdecydowanie ulepszają skład
jaj. Naturalne substancje i ekstrakty roślinne
mają wpływ na organizm kury, poprawiają masę jaj
i zawartość witamin. Wykazano, że naturalnymi
przeciwutleniaczami, które poprawiają jakość
jaj, są nasiona dzikiej róży oraz skórka pomidora
/s.4/. Bioasekuracja powinna towarzyszyć

hodowcom drobiu na każdym etapie
produkcji. Kluczową metodą zapobiegania

chorobom zakaźnym jest dobrze opracowany program
bezpieczeństwa. To inwestycja, która pozwoli
uzyskać dobre wyniki produkcyjne /s.20/.

Katarzyna Urbaniak
Redaktor naczelna
kurbaniak@koopress.com
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POPRAWA JAKOŚCI JAJ DODANYMI DO PASZY:
SKÓRKĄ POMIDORA I NASIONAMI DZIKIEJ RÓŻY
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk
Dr inż. Ryszard Gilewski

Jaja ptaków charakteryzują się cennymi wartościami odżywczymi i są znakomitym obcogatunkowym pokarmem
wprowadzanym do diety człowieka. Pewne składniki jaja
wykazują również inne niż dietetyczne właściwości biologiczne. Osiągnięcia nauki wskazują, że jaja wykorzystywane są nie tylko w celach kulinarnych, ale znajdują coraz większe zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym
i kosmetycznym. Zawarte w jaju kurzym białka, fosfolipidy,
lizozym, avidyna, cystacyna, karotenoidy czy immunoglobuliny są substancjami wysoko funkcjonalnymi i o dużej
aktywności biologicznej oraz o właściwościach antybakteryjnych, przeciwzapalnych, immunomodulujących
czy przeciw utleniających, które mogą przyczynić się do
zmniejszenia zachorowalności na niektóre choroby cywilizacyjne (Trziszka, 2000).

Od lat trwają prace nad poprawą składu jaj poprzez żywienie,
a w szczególności dodając do paszy fitogeniczne dodatki paszowe,
można poprawić ich jakość. Dodatek niewielkich ilości, naturalnych
6

substancji roślinnych lub ich ekstraktów, miał wpływ na organizm
kury, wykazując szerokie spektrum
działania, nie ograniczając się do
pojedynczej substancji czynnej
(Sartowska-Żygowska, 2018).
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Wykazano (Wedzeral, 2021), że
włączenie do paszy dla przepiórek
japońskich 4% i 12% proszku pomidorowego, zmniejszyło u nich
udział malenodialdehydu, wskaźnika stresu oksydacyjnego, a jednocześnie zwiększyło aktywność enzymu przeciwutleniającego, peroksydazy glutationowej, co sugeruje,
że sproszkowane pomidory, poprawiają u przepiórek, przeciwutleniającą aktywność. Wolny aldehyd
malonowy, wskaźnik peroksydacji
lipidów, jest jednym z markerów
stresu oksydacyjnego. Powstaje
w wyniku reakcji reaktywnych form
tlenu z nienasyconymi kwasami
tłuszczowymi (peroksydacja lipidów), a następnie ich rozpadu do
aldehydów. W innych badaniach
wykazano, że dodatek proszku
z owoców dzikiej róży do paszy dla
brojlerów, wpłynął na zmniejszenie
aktywności ubocznego produktu peroksydacji lipidów w kwasie
TBARS tj. kwasu tiobarbiturowym.
W związku z tym starano się zbadać, jaki jest wpływ dodawanej do
paszy mączki ze skórki pomidora
lub z mączki z owoców dzikiej róży,
na przeniesienie fito chemicznych
składników do treści jaj, na ich profil antyoksydacyjny oraz markery
peroksydacji lipidów w przecho8

wywanych jajach. Działanie antyoksydacyjne mają witaminy C, E,
A oraz flawonoidy i karotenoidy zawarte w owocach i warzywach o intensywnej barwie. Wolny aldehyd
malonowy, wskaźnik peroksydacji
lipidów, jest jednym z markerów
stresu oksydacyjnego. Powstaje
w wyniku reakcji reaktywnych form
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tlenu z niesyconymi kwasami tłuszczowymi (peroksydacja lipidów),
a następnie ich rozpadu do aldehydów.
Starano się także wyjaśnić udział
tych dwu produktów roślinnych,
powodujących zwiększenie w jajach poziomu witaminy A i E.
Resztki pomidora są dobrym źró-

dłem bioaktywnych cząsteczek,
zwłaszcza karotenoidów, takich jak
ß-karoten i likopen. Owoce dzikiej
róży zawierają szczególnie wysoką
zawartość witaminy C – aż 10 razy
więcej niż czarna porzeczka. Jest
to jedna z najbogatszych roślin
w tę witaminę. Oprócz tego owoce wykazują dużą zawartość
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antyoksydantów takich jak kwas
askorbinowy, związki fenolowe
czy karotenoidy. Mają one znaczący wpływ na ochronę organizmu
przed wolnymi rodnikami. Są one
także cenne ze względu na stężenie w nich bioaktywnych lipidów,
w tym tokoli i steroli, które stanowią około 29% masy owoców dzikiej róży, a jednak są zwykle odrzucane jako odpad po procesie
przetworzenia jej owoców. Nasiona zawierające do 8% oleju, który
jest cenny ze względu na stężenie
w nim bioaktywnych lipidów, w tym
reklama

10

tokoli i steroli. Te dwa produkty bogate w substancje fitochemiczne,
wykazują korzystną bioaktywność,
a w szczególności działanie przeciwutleniające.
WYNIKI BADAŃ
Grupę 42 tygodniowych kur nieśnych, wykorzystano w badaniach
nad wpływem dodania do paszy
mączki ze skórki pomidora i mączki z owoców dzikiej róży na przenoszenie roślinnych cząstek chemicznych do jaj oraz peroksydacji
markerów lipidów, w przechowywanych jajach. Ptaki przydzielono
do trzech grup żywieniowych, liczących po 30 ptaków w każdej próbie, jak następuje: grupę kontrolną
stanowiły kury żywione mieszanką
bez dodatków. Układ doświadczenia, uzyskane wyniki produkcyjne
kur i profil antyoksydacyjny w jaju,
przedstawiono w Tabeli 1. Stwierdzono, że dodanie zarówno skórki
pomidora, jak i mączki z owoców
dzikiej róży zwiększyło zawartość
karotenoidów luteiny i zeaksantyny
(głównych karotenoidów w żółtku
jaja) oraz zdolność antyoksydacyjną w jajach, w porównaniu z grupą kontrolną. Zawartość witaminy
E w jajach zwiększyła skórka
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Działanie antyoksydacyjne
mają witaminy C, E, A
oraz flawonoidy i karotenoidy
zawarte w owocach i warzywach
o intensywnej barwie.

pomidora, natomiast owoc dzikiej
róży w porównaniu z grupą kontrolną nie wpłynął na zmianę tej
wartości. Poziom polifenoli był na
ogół wyższy w jajach ptaków karmionych dietą ze skórkami pomidorów, podczas gdy dieta z mączką z owoców dzikiej róży zawierała
zwykle mniej polifenoli. Wyższą zawartość witaminy E w jajach przypisywano wyższemu poziomowi witaminy E (149 mg/kg sm) w skórce
pomidora, w porównaniu z niższą
zawartością witaminy E (19 mg/kg
s.m.) w mączce z owoców dzikiej
róży. Badaczy zainteresowało to,
że w poprzednich badaniach zawartość witaminy E w całych owocach pomidora, wynosiła od 0,17
do 0,62 mg/100 g świeżej masy,
czyli poniżej wartości uzyskanych
w tym badaniu (2,14 mg/100 g
świeżej masy). Zawartość witaminy
E w jajach zwiększyła skórka pomi12

dora, natomiast owoc dzikiej róży –
witaminy A w porównaniu z grupą
kontrolną.
Odwrotnie, średnie dzienne spożycie paszy, współczynnik jej wykorzystania i procent nieśności, nie
uległy znaczącej zmianie w wyniku
zastosowania paszy o charakterze
leczniczym, jednak włączenie do
niej skórki pomidora, spowodowało
znaczny wzrost masy jaj, w porównaniu zarówno z mączką z owoców
dzikiej róży, jak i z paszą kontrolną.
Według producentów jaj, badania
nad zastosowaniem w żywieniu kur
nieśnych dodatku mączki pomidorowej pokazują, że większą masę
jaja można przypisać wysokiej zawartości lizyny w pomidorach. Są
oni zdania, że udział lizyny może
mieć podobny efekt, chociaż jej
poziom w skórce pomidorów nie
został zmierzony.
UTLENIANIE LIPIDÓW W JAJU
Peroksydacja lipidów jest biologicznym procesem utleniania lipidów, który ma charakter łańcuchowy oraz wolno-rodnikowy, a w ich
wyniku powstają nadtlenki tych lipidów. Składa się z etapowych, typowych reakcji wolno-rodnikowych:
inicjacji, propagacji i terminacji oraz
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Pasze doświadczalne
z dodatkiem mączki z:
kontrolna

skórek
pomidora

owoców
dzikiej róży

Parametry produkcyjne
Pobranie paszy (g/kurę

108

110

109

FCR

1.88

1.86

1,91

Procent nieśności

95.7

96.7

96.1

Masa jaja (g)

61.0

61,7

61.0

Przeciw utleniający profil jaja
Witamina E (μg/g)

125.4

134.5

124.3

Witamina A (μg/g)

8.55

8.08

9.58

Luteina +zeaksantyna (µg/g)

5.92

6.15

6.05

Wszystkie polifenole (mg GAE/g)

0.296

0.306

0.288

Zawartość przeciw utleniaczy
(mm ekw. AA)

4.89

4.91

5.00

Tabela 1. Wpływ dodawanej do paszy mączki ze skórki pomidorów i mączki z nasion dzikiej róży na produkcyjność nieśnych kur oraz na profil antyoksydacyjny
w świeżych jajach na początku i na końcu doświadczenia (Wedzeral, 2021).

reinicjacji. Jedną ze wspomnianych
już komplikacji procesu peroksydacji lipidów jest zjawisko reinicjacji. Polega ono na tym, że nadtlenki lipidów - czyli nierodnikowe już
produkty utleniania lipidów- mogą
ulegać rozkładowi prowadzące-

mu znów do powstania produktów
wolno-rodnikowych, w których występują 2 wiązania podwójne między atomami węgla – w trienach
są 3, a dienach 4 i więcej takich
wiązań. Rozpad ich jest inicjowany przez jony metali, zwłaszcza
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Owoce dzikiej róży
zawierają szczególnie
wysoką zawartość witaminy C
– aż 10 razy więcej niż
czarna porzeczka.

żelaza i miedzi, (Grzegorz, 1995).
Stabilność oksydacyjna jaj podczas przechowywania jest niezbędna w ich produkcji. W tym
badaniu oceniano utlenianie lipidów, mierząc pierwotne produkty utleniania (liczba peroksydacji,
sprzężone dieny i sprzężone trieny), które powstają we wczesnych
stadiach utleniania lipidów, oraz
mierząc wtórne produkty utleniania
(liczba p-anzydynowa i TBARS).
Dieny są grupą organicznych
związków chemicznych, węglowodorów nienasyconych. Jedną
ze wspomnianych już komplikacji
procesu peroksydacji lipidów jest
zjawisko reinicjacji. Polega ono na
tym że nadtlenki lipidów - czyli nie
rodnikowe już produkty peroksydacji - mogą ulegać rozkładowi
prowadzącemu znów do powstania produktów wolnorodnikowych.
Wartości te oceniono po dwóch ko14

lejnych okresach przechowywania
tj. przez 28 dni i 40 dni. Wartość
peroksydacji w jajach przechowywanych przez 28 dni była najniższa
dla kur żywionych paszą z dodatkiem mączki z owoców dzikiej róży,
a następnie mączki ze skórki pomidora, przy czym grupa kontrola
wykazała najwyższe wskaźniki utleniania lipidów.
Wtórne produkty utleniania (poziomy TBARS i wartości p-anzydyny)
istotnie zwiększają się po dłużej
trwającym okresie przechowywania
jaj, niezależnie od stosowania leczniczych dodatków paszowych (pasz
nutraceutycznych). Jednakże po
dodaniu mączki ze skórki z pomidora lub mączki z suszonych owoców
dzikiej róży, wzrost był mniej wyraźny w porównaniu z grupą kontrolą. Po 40 dniach przechowywania
najbardziej wyraźne zmniejszenie
tempa powstawania wtórnych produktów utleniania (o ponad 30%),
zaobserwowano w przypadku stosowania dodatku mączki z owoców
dzikiej róży, podczas gdy w po dodaniu do skarmianej mieszanki pestek z pomidora, ograniczenie to
wynosiło od 15% do 25% w porównaniu do mączki z owoców dzikiej
róży Zdolność przeciwutleniająca
obuproduktów, była częścią

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 366/03/2022 www.informatordrobiarski.pl

Produkty dla hodowców drobiu budujących,
modernizujących, adaptujących pomieszczenia:

Kominy wentylacyjne z ABS ocieplone PU Ø570, Ø650, Ø840
Bardzo oszczędne oświetlenie LED

Wesołego
Alleluja!
Filtry zaciemniające z ABS

Osłony z ABS na wloty i wentylatory

osłona na wentylator

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

JAJA I PTAKI HODOWLANE

obserwowanej niższej peroksydacji
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Stwierdzono, że dodawanie mączki
ze skórki pomidora do paszy dla kur
niosek, poprawia masę jaj i zawartość
w nich witaminy E. Chociaż nie zostało to potwierdzone bieżącymi badaniami skarmianych niosek, przypisuje
się to zwykle wysokiej zawartości lizyny, jaka występuje w całych owocach
pomidorów. Ponadto zdolność tych
dwóch produktów, do przenoszenia
fito chemicznych składników do jaja,
przyczyniła się do wykorzystywania ich w żywieniu kur. Stwierdzono,
że przy dłuższym przechowywaniu
jaj, peroksydacja lipidów, mierzona
występowaniem wtórnych produktów utleniania (TBARS i p-anzydyna), wzrasta niezależnie od rodzaju
paszy. Wzrost ten jednak jest mniej
wyraźny w przypadku dodawania
owoców dzikiej róży, w porównaniu
ze skórką pomidora. Uważa się, że
zarówno skórka pomidora, jak i nasiona dzikiej róży, są potencjalnymi,
naturalnymi
przeciwutleniaczami,
które zapewnią pożądaną jakość jaj,
bez uszczerbku dla wysokiego poziomu ich produkcji.
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Chów EKOlogiczny

Oddział Fienhage w Polsce

Wesołego
Alleluja!
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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
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

www.erka-pily.pl
EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE
W ROZBIORZE I OBRÓBCE DROBIU

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

ZKM 2513
Krajalnica do rozbioru:
Uniwersalny rozbiór kurczaka, indyka, kaczki, gęsi, królika












Lekka i trwała stacjonarna piła rozbiorowa
Mocowanie na podeście lub łatwy montaż naścienny
Silnik mocowany ponad strefą pracy
Wolna przestrzeń robocza po obu stronach piły
Wytrzymała przekładnia kątowa
Prosta konserwacja i łatwa naprawa
Szczelny silnik chroniony przed brudem i wodą
Zasilanie prąd 3-fazowy 400V, moc silnika 950 Watt
Nóż tarczowy mikrouzębienie faliste 250mm
Wysokość cięcia do 75mm
Wykonanie zgodne z normą europejską CE

PIŁY TAŚMOWE















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

 BOGATO ZAOPATRZONY MAGAZYN
 WYKAZY CZĘŚCI ZAMIENNYCH

 SZYBKA WYSYŁKA
 DORADZTWO TECHNICZNE

www.erka-pily.pl
TRYMERY – NOŻE KRĄŻKOWE
ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA










Poprawa efektów produkcyjnych
Zwiększenie jakości pozyskanych
elementów
Poprawa ergonomii pracy
Redukcja kosztów, maksymalizacja
rentowności procesów
System szybkiej wymiany ostrzy
bez użycia narzędzi
Opcjonalny system bezpieczeństwa
START-STOP

Przykładowe zastosowanie:
• filetowanie drobiu
• doczyszczanie korpusów
• czyszczenie kości
Możliwość wyboru specjalnych średnic
ostrzy do obróbki drobiu o średnicy - 35 i 52 mm

TRYMERY PNEUMATYCZNE
PNM2

SILNIKI NAPĘDOWE
ELEKTRYCZNE

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

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

SYSTEM ADAPTIVE
POZWALA PODŁĄCZYĆ
I UŻYTKOWAĆ NOWOCZESNY
TRYMER FREUND Z SILNIKIEM
ELEKTRYCZNYM INNEGO SYSTEMU!

Wesołego
Alleluja!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ERKA Piły do mięsa

tel.: 58 325 61 13, 601 986 562 I e-mail: biuro@erka-pily.pl I www.erka-pily.pl
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BIOASEKURACJA – NIEODŁĄCZNY ELEMENT
CHOWU BROJLERÓW
mgr inż. Sara Dzik
dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM
Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bioasekuracja, czyli czynności praktyczne podejmowane
na terenie gospodarstwa i w jego najbliższym otoczeniu,
mające na celu biologiczną ochronę fermy, to bardzo cenna inwestycja dla producentów drobiu. Dobrze opracowany program bezpieczeństwa biologicznego jest niezbędny
w każdym gospodarstwie, gdyż jest to kluczowa metoda
zapobiegania chorobom zakaźnym w stadzie.
(www.wetgiw.gov.pl)

Bioasekuracja stanowi podstawę
chowu zwierząt, zwłaszcza w produkcji wielkotowarowej. Jest to
niezwykle istotne, gdyż kurczęta
brojlery uznawane są nie tylko za
podstawę wyżywienia ludzi, ale
również za poważne zagrożenie
zoonotyczne (Tomczyk, 2016).
W chowie kurcząt brojlerów podstawą bioasekuracji jest zasada: „cały
kurnik pełen, cały kurnik pusty”.
W oparciu o tę zasadę na fermę powinna zostać przyjęta jedna grupa
wiekowa ptaków, gdyż ułatwia to
22

kontrolę nad stadem. 1-dniowe pisklęta powinny mieć zbliżoną masę
ciała, pochodzić z odpowiedniego źródła i być wolne od chorób.
W Polsce brojlery kurze utrzymuje
się 35-42 dni. Po skończonym odchowie wszystkie ptaki powinny
opuścić teren gospodarstwa. Następnie z budynku usuwa się całą
materię organiczną i przystępuje
do procesów mycia i dezynfekcji. Ważne jest, aby jednocześnie
zwrócić uwagę na obecność owadów i gryzoni, a w razie potrzeby
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ul. Olszowa 56
58-150 Strzegom
tel. 74 851 68 28
fax. 74 851 68 29
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Alleluja
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605 453 199
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zastosować dodatkowe środki.
Kolejno następuje proces „odpoczynku” budynku. Obiekt powinien
pozostać pusty przez około 2-3
tygodnie, zanim ponownie zostanie zasiedlony ptakami. Skrócenie

tego okresu może być przyczyną
zwiększenia ryzyka wystąpienia
zakażenia i choroby w nowym stadzie. Jednak, badacze podkreślają
że w warunkach niskiego ryzyka,
pustka sanitarna może trwać

Rysunek 1. Aby mieć pewność, iż odkażanie fermy zostało wykonane poprawnie, warto pobrać wymazy z różnych powierzchni kurnika oraz sprzętu i poddać
je badaniu mikrobiologicznemu (fot. ZHW w Olsztynie)

24
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Spokojnych Świąt
Wielkanocnych
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10-14 dni. Natomiast główna zasada, jaka powinna przyświecać
producentom drobiu, to im wyższa wartość ptaków, tym dłuższa
przerwa produkcyjna między kolejnymi wstawieniami (Jankowski, 2012). Aby być pewnym, iż
budynek jest odpowiednio przygotowany do wprowadzenia nowego stada, warto sprawdzić, czy
przeprowadzona dezynfekcja była
w pełni skuteczna. W tym celu
należy pobrać wymazy z różnych
powierzchni budynku oraz sprzętu
i poddać je badaniu mikrobiologicznemu (Jankowski, 2012; Ko-

łacz i Dobrzański, 2019; Rys. 1).
Dzięki właściwie przeprowadzonemu odkażaniu istnieje możliwość
zapobiegania wielu chorobom drobiu (www.smallfarms.cornell.edu).
Ponadto, Główny Inspektorat Weterynarii podaje, iż zarządzając fermą
drobiu, powinny być stosowane niniejsze środki bioasekuracji:
− zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania w zakresie
temperatury, wilgotności, wymiany powietrza, dostępu światła;
− stosowanie prawidłowej obsady
kurnika;

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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Rysunek 2. Jedna grupa wiekowa ptaków na fermie ułatwia kontrolę nad stadem
(fot. S. Dzik)

− utrzymywanie w jednym kurniku,
w obrębie jednego stada, drobiu
w jednakowym wieku (Rys. 2);
− izolacja poszczególnych kurników przez zapewnienie osobnej
obsługi, żywienia, narzędzi; jest
to niezwykle istotne, jeżeli w obrębie jednego gospodarstwa
zasiedlonych ptakami jest kilka
budynków, gdyż wówczas rośnie
ryzyko transmisji zarazaków cho28

robotwórczych między nosicielami a ptakami;
− zabezpieczenie paszy przed dostępem gryzoni i dzikich ptaków;
− rejestrowanie wejść osób postronnych na teren gospodarstwa
i zapewnienie im odzieży ochronnej oraz umożliwić mycie i dezynfekcję rąk; ważne, aby osoby, które w ostatnim czasie odwiedziły
inne fermy drobiu lub miejsca
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WYPOSAŻENIE FERM

SYSTEMY
PASZOWE
WENTYLACJA

OŚWIETLENIE
AKCESORIA
DO HODOWLI

SYSTEMY
POJENIA
OGRZEWANIE

SPRAWDŹ
NASZ E-SKLEP!

www.SKLEP.FARMAZUROMIN.
SKLEP.FARMAZUROMIN.pl
pl

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 128
tel. 604 234 474, 600 241 783, 23 657 52 60
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl, www.farmazuromin.pl
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1. Czy obecnośc osoby
odwiedzającej jest niezbędna?

1A – tak, jest niezbędna

1B – nie, nie jest niezbędna

2. Czy osoba ta odwiedzała
ostatnio inne fermy drobiu?

3. Jakie jest ryzyko wystąpienia
choroby w danym okresie

2A – TAK

2B – NIE

brak
zezwolenia

zezwolenie

3A – WYSOKIE

brak
zezwolenia

3B – NISKIE

Przeprowadź
bilans zysków
i strat związanych
z wizytą i przejdź
do pkt. 2

Rysunek 3. Analiza czynników ryzyka związana z podjęciem decyzji o pozwoleniu na wstęp na fermę (Jankowski, 2012 za: Bell i Weaver, 2002)

uznawane potencjalnie za zagrożenie epizootyczne, jak na
przykład laboratoria diagnostyczne, na fermę, nie powinny być
wpuszczane; jest to o tyle istotne,
iż ludzie mogą w sposób mechaniczny przenosić mikroorganizmy chorobotwórcze na odzieży,
obuwiu, rękach, we włosach lub
w górnych drogach oddechowych; ponadto, przed podjęciem
30

decyzji o wpuszczeniu osób postronnych na fermę, należy dokonać analizy czynników ryzyka
z tym związanych (Rys. 3);
− odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa;
− regularne aktualizowanie planu
zabezpieczenia
gospodarstwa
przed innymi zwierzętami np.
psami, kotami, gryzoniami czy
dzikim ptactwem;
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Michał Zmitrukiewicz
sprzęt dla nioski
tel. 885 999 360
mzmitrukiewcz@bigdutchman.pl

2

Big Dutchman Polska
Sp. z o.o.
tel. 61 8962800
tel. kom. 887 44 45 05

3

Dorota Olga Jakuta
sprzęt dla nioski i brojlera
tel. kom. 608 421 780
djakuta@se.onet.pl

nioska

1

brojler

7

nioska

brojler

2

6

3

brojler/nioska

5

nioska
4

Krzysztof Jenike
sprzęt dla brojlera
tel. kom. 502 29 32 50
jenik@op.pl
Grzegorz Boguszewski
sprzęt dla brojlera
tel. 665 999 016
boguszewski@bigdutchman.pl

5

6

7

Maciej Łosicki
sprzęt dla nioski
tel. 887 997 999
losicki@bigdutchman.pl
Patryk Szychulski
sprzęt dla nioski
tel. 515 116 989
pszychulski@bigdutchman.com
Jacek Kapturski
sprzęt dla brojlera
tel. kom. 887 997 190
kapturski@bigdutchman.pl

Na załączonej mapie przedstawiamy
sieć naszych przedstawicieli.
Przedstawiciele zostali podzieleni wg
obsługi sprzętu do produkcji brojlera oraz nioski.
Naszą zaletą jest szybkie i fachowe doradztwo.
Przekonajcie się Państwo sami!

4

brojler
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− rejestrowanie prowadzonych regularnie czynności odkażania,
dezynsekcji i deratyzacji.
(www.wetgiw.gov.pl)
Ferma drobiu rzeźnego bezwzględnie powinna być ogrodzona,
a w bramie wjazdowej oraz na innych drogach wejścia lub wyjścia,
należy wyłożyć matę dezynfekcyjną. Natomiast w kurnikach należy
wydzielić kącik higieniczny, w którym znajdzie się umywalka, odzież,
obuwie ochronne oraz środki de-

zynfekcyjne. Śluzy sanitarne są dobrym rozwiązaniem w utrzymaniu
bezpieczeństwa biologicznego poprzez utrzymanie higieny personelu
udającego się lub opuszczającego
strefę produkcyjną – osoby wchodzące na fermę po zdjęciu odzieży
własnej powinny wziąć prysznic
i po przejściu na teren fermy założyć odzież i obuwie, które używane
są tylko na jej terenie lub jednorazowe (Jankowski, 2012; www.poultryinternational-digital.com).
Bioasekuracja jest niezbędna na

reklama

42-510 Wojkowice Kościelne, ul. Kościelna 7 (woj. śląskie)
tel./fax (32) 674 20 61, 63, www.ecopig.com.pl, e-mail: ecopig@ecopig.com.pl
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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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fermie drobiu ze względu na potencjalne zagrożenie zoonotyczne
– choroby odzwierzęce stanowią
bezpośrednie zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi. Jedną z głównych
przyczyn chorób przenoszonych
drogą pokarmową w Unii Europejskiej oraz w USA jest Salmonella
spp. – bakterie wywołujące salmonellozy. Szacuje się, że na całym
świecie 93,8 mln przypadków zakażeń rocznie jest wywoływanych
przez pałeczki Salmonella, a po36

nad 80 mln z tych przypadków jest
przenoszonych drogą pokarmową
(Majowicz i in., 2010; Thames i Sukumaran, 2020). Zanieczyszczone mięso drobiowe jest jednym
z głównych czynników wywołujących salmonellozy. Akil i Ahmad
(2019) podają, że mięso drobiowe
stanowi przyczynę 25% wszystkich zatruć układu pokarmowego
wywołanych przez drobnoustroje
patogenne. Amerykańscy badacze
potwierdzają, że drób rzeźny
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SPECJALIŚCI W ODCHOWIE KUR WOLIEROWYCH

Z okazji

Świąt Wielkanocy

pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku oraz prawdziwej radości!

KONTAKT Verbeek Polska: Karolina Poniatowska
tel. +48 609 259 858, e-mail: karolina.poniatowska@verbeek.com.pl

www.verbeek.com.pl
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jest często zakażony pałeczkami
Salmonella bez wykrywalnych objawów. W związku z tym sugeruje
się, że jest głównym czynnikiem
ryzyka dla zdrowia człowieka, ze
względu na łatwe przenoszenie
bakterii z mięsa drobiowego na ludzi. Innym poważnym problemem
jest tworzenie biofilmów przez
Salmonella na różnych urządzeniach i powierzchniach wykorzystywanych w przetwórstwie drobiu.
Sprawia to, że bakterie są bardziej
oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe i pozostają w zakładzie
przetwórczym przez dłuższy czas,
zwiększając prawdopodobieństwo
skażenia produktów i wystąpienia
ognisk chorobowych (Schlisselberg i in., 2015).
Lekooporność
drobnoustrojów
stanowi globalny problem i zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz
zwierząt. W konsekwencji coraz
częściej notowane są przypadki
braku możliwości skutecznego leczenia pacjentów zakażonych patogenami, ze względu na oporność
na antybiotyki oraz wysoki poziom
transmisji tychże mikroorganizmów
(Roca i in., 2015). Jak podają Castro-Vargas i in. (2020) od drobiu
izolowane są pałeczki Salmonella
odpowiedzialne za niepowodzenie
38

w leczeniu ludzi, co spowodowało
zapotrzebowanie na drugą linię antybiotyków niezbędnych do zwalczania zakażeń.
Innym patogenem równie często
odpowiedzialnym za choroby przenoszone drogą pokarmową, jak
pałeczki Salmonella, jest Campylobacter (Yang i in., 2019). Niektóre
źródła podają, że patogen może
odpowiadać nawet za blisko 96 mln
przypadków zatruć pokarmowych
rocznie na całym świecie (Thames
i Sukumaran, 2020). Co ważne,
Yang i in. (2019) odnotowali, że
wzrost oporności Campylobacter
na stosowane środki przeciwdrobnoustrojowe doprowadził do poważnych trudności w leczeniu zakażeń bakterią u ludzi. W konsekwencji w USA odnotowano ponad
300 tys. przypadków potencjalnie
nieuleczalnych. Mięso drobiowe
uznawane jest za jeden z głównych
nośników Campylobacter i szacuje się, że kurczęta są odpowiedzialne za ok. 30% przypadków
kampylobakteriozy u ludzi (Dogan
i in. 2019). Sprzyja temu, podobnie jak w przypadku pałeczek Salmonella, występowanie patogenu
u drobiu oraz brak jednoznacznych
i widocznych objawów zakażenia
w stadzie.
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System pojenia
System karmienia
System ogrzewania
System wentylacji
System sterowania
System schładzania
System transportu paszy
Dozowniki
Papier dla piskląt
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Do innych potencjalnie niebezpiecznych drobnoustrojów dla
człowieka, których obecność notowana jest w kurnikach dla brojlerów, należy Klebsiella pneumoniae
– jest najważniejszym medycznie
gatunkiem Klebsiella spp. U drobiu
K. pneumoniae jest jednym z patogenów układu oddechowego powodujących wysoką śmiertelność
u piskląt i ptaków dorosłych (Hamza
i wsp. 2016). W konsekwencji może
powodować zakażenia układu oddechowego i moczowego u ludzi.
Ponadto, K. pneumoniae, izolowana z ferm drobiu, nabywa coraz
szerszej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (Permatasari
i wsp. 2020). Z kolei, Enterococcus faecalis jest jednym z sześciu
gatunków z rodzaju Enterococcus
związanych z chorobami u drobiu i dotyczy gatunków ptaków
w każdym wieku. Może wywoływać
trudne w leczeniu stany zapalne
u ludzi (np. układu moczowego)
(Jørgensen i in., 2017). Bakteria
jest szkodliwa, ponieważ szybko
nabyła oporność na wiele środków
przeciwdrobnoustrojowych. Niebezpieczne są również mykotoskyny, zwłaszcza grzyby z rodzaju Penicillium i Aspergillus wywołujące
penicylilozę i aspergilozę (Arné et
40

al. 2011). Są one często notowane
w kurnikach dla drobiu rzeźnego
i przejawiają silnie toksyczne właściwości dla ludzi i ptaków.
Wirus grypy ptaków stanowi potencjalne zagrożenie pandemiczne,
gdyż istnieje możliwość skutecznego rozprzestrzeniania się od ptaków
na ludzi, a następnie z człowieka na
człowieka (Koutsakos i in., 2019).
Od 1997 roku wykrywane są regularnie zakażenia u ludzi wirusami grypy
ptaków. Jest to z pewnością efektem
tego, że nadzór oraz możliwości diagnostyczne w laboratoriach uległy
zdecydowanej poprawie na całym
świecie. Jednak może wynikać również z tego, iż w produkcji drobiarskiej zmieniły się praktyki utrzymania ptaków, co zwiększyło potencjalnie możliwość rozprzestrzeniania się
chorób odzwierzęcych. Niewłaściwe
zarządzanie fermą oraz nieodpowiednia lokalizacja uznawane są za
czynniki determinujące pojawienie
się i rozprzestrzenianie chorób zakaźnych. Zazwyczaj im większa ferma, tym potencjalnie większe zagrożenie (Jankowski, 2012). Choroba
u ludzi może przebiegać różnorako
– łagodnie lub nawet kończąc się
śmiercią – niezależnie, czy do zakażenia u ludzi doszło na skutek wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków,
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czy wirusa o niskiej zjadliwości. Naukowcy jednak podają, iż to wirusy
H5N1 i H7N9 wywołały do tej pory
największą ilość przypadków zakażeń u ludzi, charakteryzujących się
bardzo ciężkim przebiegiem (Uyeki
i in., 2019).
W obliczu nowej sytuacji na świecie
(spowodowanej pandemią koronawirusa) stawiane są jeszcze wyższe
oczekiwania względem bioasekuracji. Wszystkie dodatkowo podjęte czynności mają na celu ochronę
zdrowia pracowników oraz utrzymanie działalności produkcyjnej

(www.poultryinternational-digital.
com). Przede wszystkim zaleca się
pracownikom zachowywać dystans
społeczny, regularnie stosować
środki dezynfekcyjne, zachowywać się odpowiedzialnie. Na wielu
fermach organizowano szkolenia,
mające na celu uświadomienie pracownikom, jak ważne jest ich odpowiedzialne zachowanie – nie tylko
w kontekście koronawirusa, ale także wirusa grupy ptaków czy innych
chorób zakaźnych. Jest to niezwykle ważne, gdyż to człowiek stanowi
podstawę bioasekuracji.

reklama
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Bioasekuracja nie powinna być traktowana jako dodatkowy koszt, tylko
jako inwestycja. Jest to szczególnie
ważne, gdyż wiąże się z uzyskaniem
dobrych wyników produkcyjnych,
jeśli zwierzęta nie będą narażone na działanie patogenów. Tylko
zwierzęta będące w dobrym stanie
zdrowotnym mogą wydobyć w pełni swój potencjał genetyczny (www.
wetgiw.gov.pl). Bioasekuracja to
także czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom fermy oraz zdrowia publicznego. Zwłaszcza, że brojlery kurze
stanowią potencjalne zagrożenie
zoonotyczne. Bezpieczeństwo biologiczne powinno być zapewnione
na każdym etapie produkcji!
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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

Wesołego Alleluja!
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RACJONALNE ŻYWIENIE PTAKÓW
TO WARUNEK UTRZYMANIA ICH WYSOKIEJ
PRODUKCYJNOŚCI – CZĘŚĆ III.
Dr inż. Alina Rachwał

MIERNIKI WARTOŚCI PASZ W ŻYWIENIU PTAKÓW
Szybka przemiana materii u drobiu,
wyższa niż u ssaków ciepłota ciała,
szybkie tempo wzrostu młodych
ptaków oraz stosunkowo krótki
okres dojrzewania płciowego – to
czynniki powodujące, że drób ma
większe wymagania co do jakości
paszy niż inne zwierzęta gospodarskie. Ponadto przewód pokarmowy
ptaków jest dość krótki, a tym samym niedługi jest czas przebywania w nim pokarmu.
Wielkość i jakość dziennej dawki pokarmowej zależy od czynników dziedzicznych i środowiskowych. Normy żywienia muszą,
uwzględniać
zapotrzebowanie
na składniki odżywcze zależnie od gatunku i pochodzenia w
obrębie gatunku. Innym czynnikiem określającym wielkość i jakość dawki jest wiek ptaków. Normy żywienia zalecają dla rosnących
ptaków diety bogatsze w białko,
z większym udziałem witamin niż
44

dla dorosłych. Natomiast stosunek
energetyczno-białkowy w dawce
dla młodych osobników powinien
być węższy niż dla dorosłych.
Przy układaniu dawki pokarmowej
trzeba brać pod uwagę również
kierunek produkcji, inne wymagania bowiem mają brojlery, a inne
nioski, zwłaszcza stada reprodukcyjnego.
Jedynym źródłem składników odżywczych dla rozwijającego się
zarodka jest żółtko i białko jaja,
dlatego duży wpływ na wyniki wylęgu ma żywienie niosek jaj wylęgowych. Badania przeprowadzone
w Anglii wykazały, że nieodpowiednie żywienie stada staje się w 25%
przyczyną złej wylęgowości.
Poziom wiedzy w zakresie żywienia
zwierząt umożliwia kilka zasadniczych stwierdzeń ogólnych:
– różny jest stopień wykorzystania
pokarmu w zależności od ilości
spożywanej przez ptaka paszy,
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– s topień wykorzystania paszy
zależy od kierunku produkcji,
- optymalne wykorzystanie dawki pokarmowej uwarunkowane
jest w decydującym stopniu jej
koncentracją ocenianą ilością
energii zawartej w 1 kg suchej
masy.
Wyniki badań naukowych i doświadczeń produkcyjnych na dużym pogłowiu wykazały, te stosowanie syntetycznych aminokwasów (L-lizyny i DL-metioniny) w żywieniu drobiu stwarza następujące
możliwości:
- efektywniej i racjonalniej zużywać
białko, jego poziom w standardowych mieszankach uzupełnionych aminokwasami i zbilansowanych pod względem zawartości
witamin i składników mineralnych
może być zmniejszony o 15-20%,
- częściowo zastępować paszami
roślinnymi lub całkiem eliminować pasze pochodzenia zwierzęcego,
- racjonalniej i efektywniej wyzyskiwać roślinne pasze białkowe, których białko jest niedoborowe pod
względem aminokwasów (śruty).
Stwierdzono, te żywienie ptaków
paszami roślinnymi zawierającymi białko wysokiej jakości może
46

przynieść takie same wyniki pod
warunkiem stosowania uzupełnienia w postaci niewielkich ilości brakujących składników mineralnych
i innych ważnych substancji, gdyż
wartość pasz białkowych pochodzenia roślinnego zależy nie tylko
od jakości znajdującego się w nich
białka, lecz również od udziału witamin i substancji mineralnych.
Białko paszy w przewodzie pokarmowym w wyniku trawienia
ulega rozbiciu na poszczególne
aminokwasy, w ten sposób uwolnione aminokwasy są wchłaniane w jelitach i przedostają się do
krwi. Wchłonięte aminokwasy służą przede wszystkim jako materiał
wyjściowy do syntezy białka, w wyniku której powstają białka strukturalne warunkujące wzrost kurcząt
i produkcję jaj u niosek oraz następuje zaspokojenie potrzeb bytowych związanych z podstawową
przemianą białka. Ponadto aminokwasy służą do syntezy odrębnej
grupy białek stanowiących nieodłączny składnik enzymów. Niektóre aminokwasy biorą specyficzny
udział (są prekursorami) w syntezie
witamin, hormonów i enzymów. Tyrozyna jest niezbędna do syntezy
hormonu adrenaliny i tyroksyny,
a tryptofan pełni rolę prekursora
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Zapotrzebowanie w g/szt./dzień
Aminokwasy

ogółem

potrzeby
bytowe

produkcja
jaj

Mationina

0,348

0,114

0,234

Lizyna

0,536

0,046

0,490

Tabela 1. Wykorzystanie najważniejszych dla kury lekkiej, znoszącej jaja o średniej masie około 57 g, aminokwasów.

witaminy niacyny (amidu kwasu
nikotynowego) oraz pigmentów.
Synteza enzymów trawiennych
wydzielanych w przewodzie pokarmowym ptaków, wymaga również
dostarczenia znacznych ilości leucyny, histydyny, treoniny, lizyny
i cystyny. Glicyna i aminokwasy
siarkowe (cystyna i metionina) stanowią ważny element układów odtruwających produkty przemiany
materii. Metionina może zastępować cholinę w dawce żywieniowej.
Arginina oraz glicyna i metionina
biorą udział w syntezie aminokwasu kreatyny, który stanowi niezbędny składnik białka mięśni. Wrażliwość kurcząt na brak argininy
wynika z intensywnego przyrostu
masy mięśni, a więc znacznego zapotrzebowania na kreatynę.
Przy żywieniu białkiem o nie zbilan48

sowanych ilościach aminokwasów
egzogennych wykorzystanie ich
jest ograniczane przez aminokwasy występujące w minimalnej ilości.
W celu uniknięcia takiej sytuacji
trzeba przeprowadzić bilans aminokwasów egzogennych, zwłaszcza metioniny i lizyny, które są aminokwasami limitującymi poziomy
pozostałych. Tabela 1. przedstawia
przykładowe wykorzystanie najważniejszych dla kury aminokwasów.
Dokładne ustalenie zapotrzebowania ptaków na aminokwasy limitujące (w zależności od masy ciała,
tempa wzrostu i dziennej produkcji
jaj) umożliwiają opracowane przez
Combs’a i Thomas’a wzory.
Nie mniej ważne są równie inne konsekwencje skarmiania pasz o nie
zbilansowanymskładzie, w których
jeden lub kilka niezbędnych
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M = 0,05 W ± 6,2 delta W + 5 E
L = 0,038 W ± 8,6 delta W + 12,56 E
gdzie:
M
L
W
delta W
E

– dzienne zapotrzebowanie metioniny w g
– dzienne zapotrzebowanie lizyny w g
– ciężar ciała w g
– dzienny przyrost ciała w g
– średni dzienny ciężar jaj w g

Wzory Combs’a i Thomas’a.

aminokwasów znajduje się w niedostatecznych ilościach. Aminokwasy te zwane limitującymi ograniczają wykorzystanie pozostałej
ilości aminokwasów niezbędnych –
występujących w diecie – do syntezy białka, ponieważ drób, a zwłaszcza osobniki dorosłe – wykazuje
ograniczone zdolności do magazynowania rezerw aminokwasów, ich
nadwyżki ulegają rozkładowi i zużywane są głównie jako źródło energii. Stosowanie dawek nie zbilansowanych prowadzi zatem do marnotrawstwa białka i aminokwasów.
W skład ciała ptaków wchodzą również liczne inne aminokwasy tzw.
endogenne, które nie muszą być
dostarczane w paszy. Aminokwasy
te są bowiem w wystarczających
ilościach syntetyzowane w organi50

zmie w oparciu o różne źródła azotu.
Rzeczywiste wykorzystanie białka zależy od stanu fizjologicznego
organizmu (zdrowotność ptaka,
wiek, kierunek użytkowania i wysokość produkcji), ilości i stosunku
wzajemnego przyswajalnych aminokwasów egzogennych, wartości
energetycznej dawki, udziału witamin, soli mineralnych oraz walorów
smakowych pokarmu. U osobników dorosłych wartość odżywczą
białka będzie określał stopień jego
wykorzystania do procesów metabolicznych i do produkcji odpowiedniej jakości jaj.
Teoretyczny stopień wykorzystania spożywanego w dziennej dawce białka na produkcję białka jaja
ocenią się na około 33%, w praktyce wynosi on około 25%. Istnie-
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ją jednak możliwości zwiększenia
tego współczynnika nawet do 50%,
jeśli lepiej zbilansowany zostanie
poziom aminokwasów egzogennych w mieszance paszowej.
Problematyce aminokwasów poświęcono wiele uwagi omawiając
zagadnienia związane z oznaczaniem wartości odżywczej pasz na

podstawie poziomu aminokwasów
strawnych, przyswajalnych lub całkowitej ich ilości. W większości badanych komponentów paszowych
udział aminokwasów strawnych
w dużym przybliżeniu odpowiadał
ilości aminokwasów przyswajalnych. W przypadku pasz trudno
strawnych mogą występować
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Aminokwasy
łącznie

Metionina

Lizyna

Mączka rybna

95

100

96

Mączka z piór

65

-

-

Mączka mięsno-kostna

90

91

90

Mączka z krwi

60

79

93

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa

92

-

-

Poekstrakcyjna śruta sojowa

98

99

100

Kukurydza

93

-

-

Jęczmień

90

-

-

Owies

70

-

-

Pszenica

92

-

-

Pasza

Tabela 2.

znaczne różnice między strawnością i przyswajalnością. W praktyce
najważniejszymi czynnikami decydującymi o stopniu przyswajalności aminokwasów, są strawność
i poziom białka, ilość aminokwasów oraz zawartość włókna surowego. Trudne i skomplikowane badania dotyczące oznaczania jelitowej przyswajalności aminokwasów
dają często szereg sprzecznych
wyników. Jednym z czynników powodujących zmienność wyników
jest poziom tłuszczu w diecie. Niemniej jednak, prowadzenie tego
typu prac pozwala na wyjaśnienie
52

podstawowych problemów z zakresu fizjologii żywienia drobiu.
PRZYSWAJALNOŚĆ
AMINOKWASÓW
ZAWARTYCH W DIECIE
Aminokwasy zawarte w białku pasz
są trawione, wchłaniane i przyswajane w organizmie, nie w całości
lecz częściowo. W zależności od
rodzaju paszy oraz warunków w jakich została ona wyprodukowana,
stopień wykorzystania poszczególnych aminokwasów oraz sumy aminokwasów egzogennych może
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Like

HIGIENA I ŻYWIENIE

okazać się znacznie zróżnicowany.
Jeśli przyswajalność krystalicznych
(syntetycznych)
aminokwasów
przyjąć za 100%, to aminokwasy
zawarte w naturalnych paszach
wykorzystywane są przez kury
przeciętnie tylko w 85%. Dane zawarte w tabeli 2 (ze źródeł amerykańskich i angielskich) wskazują,
że przyswajalność aminokwasów
w paszach jest zróżnicowana w dużych granicach. Przyjmowanie zatem wielkości przeciętnej – 85%
stanowi znaczne uproszczenie.
W zależności od receptury mieszanki i zestawu komponentów
białkowych może więc wystąpić
niedobór lub nadmiar amiokwasów
w diecie. Wykryto bowiem istotny
negatywny wpływ wielu czynników technologicznych na stopień
przyswojenia aminokwasów w paszy. Do czynników tych zalicza się
jakość surowca i temperaturę stosowaną przy przerobie, obecność
cukrów redukujących oraz innych
związków.
Uszkodzone aminokwasy nie ulegają trawieniu i wchłonięciu lub
też wchłonięte są dla organizmu
bezużyteczne. Dla przykładu warto podać, że pierwsza możliwość
dotyczy uszkodzonej lizyny, a druga metioniny. Liczne tabele składu
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pasz stosowanych w żywieniu drobiu podają ich zasobność w niezbędne aminokwasy, stanowiąc pomoc przy zestawianiu raktycznych
dawek dla ptaków. Należy jednak
pamiętać, że dane zamieszczone
w tabelach mają orientacyjną wartość z uwagi na małą jednorodność
pasz oraz różną przyswajalność
aminokwasów.
Wartość odżywcza paszy zależy od
ilości i jakości składników pokarmowych w jednostce oraz od stopnia ich strawności i przyswajalności. Za pomocą analiz chemicznych
można określić ile w mieszance
jest wody i suchej masy. Im więcej
suchej masy w paszy, tym wyższa
koncentracja składników pokarmowych. Ich ilość podaje się w wartościach bezwzględnych (g, µg, mg,
j.m. w 1 kg paszy) lub też w wartościach względnych posługując się
pojęciem procentowego udziału w
diecie. Drób grzebiący, zwłaszcza
kury, ma znacznie większe wymagania odnośnie jakości paszy niż
większość innych zwierząt gospodarskich, co wiąże się z szybszą
przemianą materii, szybszym tempera wzrostu, krótszym okresem
dojrzewania płciowego, wyższą
ciepłotą ciała oraz żywszą reakcją
na warunki środowiskowe.
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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!
www.informatordrobiarski.pl 366/03/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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AKTUALNOŚCI

Sieci odbierają
Polakom
prawo wyboru!
Wycofywanie jaj klatkowych
z handlu detalicznego zagraża
bezpieczeństwu naszego kraju.
Wystarczy sezon z większym
nasileniem grypy ptaków,
gwałtowny wzrost zakażeń
salmonellą albo problemy
natury międzynarodowej.
Każde z takich lub podobnych
wydarzeń może doprowadzić
do braków jaj na półkach
sklepowych i do gwałtownego
wzrostu ich cen. O tym, że
takie przewidywania są oparte
na faktach mogą świadczyć
przykłady innych krajów oraz
kilkudziesięcioprocentowy
wzrost cen jaj w Polsce w roku
2017 z powodu tak zwanej „afery
fipronilowej” - ocenia Krajowa
Izba Producentów Drobiu i Pasz.
56

Niepokój Izby budzi praktyczny
brak dostępności jaj klatkowych
w jednej z największych sieci handlu
detalicznego w Polsce. - Nie podobają
nam się arbitralne decyzje dużych
sklepów, które działają na szkodę
konsumentów i uważają, że „wiedzą
lepiej” wycofując ze swojej oferty
jaja klatkowe. To lekceważenie
swoich klientów, ale jednocześnie
– ze względu na duży wpływ na
rynek produkcji jaj – osłabianie
bezpieczeństwa żywnościowego
Polski – mówi Katarzyna Gawrońska,
dyrektor Krajowej Izby Producentów
Drobiu i Pasz. Dyrektor KIPDiP wyraża
jednak nadzieję, że niemądre decyzje
niektórych sklepów obrócą się
przeciwko nim samym. – Podejrzewam,
ze Polacy „zagłosują nogami”
wybierając ofertę konkurencji.
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Wtedy może się okazać, że w sklepie,
w którym nie będzie jaj klatkowych
obroty spadną nie tylko z powodu
mniejszego popytu na jaja, ale ogólnie,
ze względu na mniejszą liczbę klientów
– wyjaśnia Katarzyna Gawrońska.
Krajowa Izba Producentów Drobiu
ii Pasz w kontekście wycofywania
z Polski jaj klatkowych przypomina, że
jaj brakuje co jakiś czas w niektórych
krajach azjatyckich, jak choćby
w Korei Południowej. Ze względu na
gwałtowny przebieg grypy ptaków
kilka razy w ciągu ostatnich pięciu
lat zdarzało się, że reglamentowano
tam sprzedaż jaj, a ich ceny potrafiły
rosnąć o kilkaset procent! Na szczęście
taka sytuacja nie miała miejsca
jeszcze w Polsce. Izba ocenia jednak,
że prawdopodobne jest, że możemy
podzielić los amerykańskiej Kalifornii.
- Jaja kurze są nawet o 110 procent
droższe w Kalifornii niż w innych
częściach Stanów Zjednoczonych. To
cena jaką konsumenci w tym stanie
płacą za podwyższony dobrostan
zwierząt – tłumaczy sytuację w Stanach
Zjednoczonych Katarzyna Gawrońska.
Dyrektorka KIPDiP zgadza się
z opiniami niektórych amerykańskich
analityków, że nowe prawo weszło
w życie w Kalifornii w możliwie
najbardziej niefortunnym momencie.
Kilka ostatnich miesięcy charakteryzuje

się bowiem ogromnym wzrostem cen
żywności oraz dynamicznie rosnącą
inflacją. Oznacza to, że jaja drożeją
w całych Stanach Zjednoczonych, co
i tak jest bardzo dotkliwe, a w Kalifornii
konsumenci muszą dodatkowo płacić
za jaja dwa razy więcej niż w innych
częściach USA. Wielu uczestników
publicznej debaty zastanawia się,
czy mieszkańcy Kalifornii poparliby
w referendum zaostrzenie przepisów
dobrostanowych gdyby mieli
świadomość konsekwencji jakie
przyniosą dla nich zmiany w prawie.
- Historia uczy nas tego, że
jakiekolwiek zmiany narzucane
odgórnie są zwykle skazane na
porażkę. Mam nadzieję, że taką
spektakularną porażkę poniosą te
sieci handlowe, które z takim uporem
chcą wmówić Polakom, co jest dla
nich lepsze. Gdyby analitycy marketów
„odrobili lekcje” wiedzieliby, że krajami
jaj alternatywnych są kraje bogate,
a krajami jaj klatkowych kraje gdzie
poziom PKB na głowę mieszkańca
jest podobny lub niższy niż w Polsce.
Jeśli jednak jakimś cudem sieciom
handlowym uda się wyrzucić jaja
klatkowe z Polski będziemy musieli żyć
z wyższą inflacją i wiszącym nad nami
ryzykiem braku jaj – dowodzi dyrektor
Katarzyna Gawrońska.
Źródło informacji: KIPDIP
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SPRZEDAM
SPRZEDAM TAŚMY PP,
SORTOWNICĘ MOBA
Tel.: 603 434 343, 507 186 237, 504 837 771

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE,
KOLOROWE ROSA. System ściółkowy,
pełny program weterynaryjny, komplet
szczepień, zaświadczenie lekarskie o
zdrowotności i program szczepień stada.
Możliwość dowozu. Tel. 509 812 665

SPRZEDAM KOMBAJN DO ZAŁADUNKU
INDYKÓW CMC INDUSTRIES TA800.
Rok produkcji 2015, 1500 godzin pracy,
stan bardzo dobry. Sprzedam sterowanie
klimatem firm: Schulz, Fancom i Rootem.
Tel. 607 338 949

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE RASY
ISA BROWN I ISA TINTED
w ilości ok. 80 000 szt. Wstawienie:
17.11.2021 r. Pełna profilaktyka
weterynaryjna. tel. 606 33 44 00
e-mail: fermykurak@gmail.com

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

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

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
RASY HYLINE, BROWN,
SONIA (produkująca jajka kremowe)
w ilości 35 000 szt. Data wstawienia
05.10.2021 r. Odchów ściółkowy (woliera).
Pełna profilaktyka szczepień.
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
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SPRZEDAM
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: 05.10.21, 25.10.2021,
03.11.2021, 25.11.2021, 03.12.2021,
20.12.2021, 04.01.2022, 26.01.2022
Odchów ściółkowy (woliera).
Posiadamy specjalistyczny transport.
Tel. 608 751 567

SPRZEDAM UŻYWANY
SPRZĘT DROBIARSKI:
poidła dzwonowe Plasson,
Big Dutchman. Karmidła Jasienica.
Wentylatory 500 Emi. Reduktory,
silniki, dozowniki, pompy CO. Tanio.
Tel. 605 677 725

SPRZEDAM KURKI
ODCHOWANE ISA BROWN,
ISA TINTED (produkuje kremowe jajko)
w ilości 35 000 szt. data wstawienia
03.11.2021 r. Odchów ściółkowy.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Posiadamy specjalistyczny transport.
Tel. 576 867 602

SPRZEDAM 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

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
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SPRZEDAM
SPRZEDAM URZĄDZENIE
TECHNOLOGICZNE
KOVOBEL TYP SKNO
przeznaczone do chowu kur niosek
w klatkach. Automatycznie sterowane,
spełniające wszelkie wymagania
zarówno pod względem weterynaryjnym
i zootechnicznym, odpowiadające
przepisom określonym w ustawach
dotyczących ochrony zwierząt
hodowlanych. 2 rzędy, 4 piętra baterii
-szer. 152 cm dł. 52,8 mb klatek dla
7040 szt. niosek oraz 1 rząd, 4 piętra
baterii szer. 180 cm dł. 52,8 mb klatek
dla 4928 szt. niosek. Urządzenie składa
się z: klatek, systemu pojenia, urządzenie
karmiące, urządzenie do usuwania
pomiotu, urządzenie do podsuszania
pomiotu, urządzenie do zbioru jaj,
wózki do obsługi urządzenia, pastuch
elektryczny, grzęda, gniazdo.
Tel. 882 681 111

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
ROSSA I, LOHMANN BROWN,
LOHMANN LSL I LOHMANN
SANDY 30 tys. sztuk - wstawienia:
28.12.2021, 01.02.2022, 22.02.2022.
Odchów ściółkowy, pełna profilaktyka
weterynaryjna. Możliwość transportu.
Tel. 790 73 63 65. Wielkopolska

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 GNIAZDA
AUTOMATYCZNE VENCOMATIC.
Stan idealny. Zbiór zewnętrzny,
posiadam również zbiór poprzeczny jaj
Lubing (nowe ślizgi), stół podawczy
oraz Sortownicę Staalkat 2 torową
Tel. 603 255 003
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SPRZEDAM
SPRZEDAM WAGI SAMOCHODOWE
- NOWE I UŻYWANE.
Możliwy montaż.
tel.: 500 686 366, 572 422 007

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:
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

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

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
LEGHORN, ISA BROWN, ISA TINTED
(produkuje kremowe jajka) w ilości 33.000
szt. Data wstawienia 21.02.2022 r.
Odchów ściółkowy. Pełna profilaktyka
weterynaryjna. Specjalistyczny transport.
Tel. 576 867 602

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

PROFESJONALNE MYCIE
-DEZYNFEKCJA-DEZYNSEKCJA
FERM DROBIU.
Długoletnie doświadczenie potwierdzone
certyfikatem jakości IKB. ReprodukcjaMaszynowe 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

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

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

ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ WWW

informatordrobiarski.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
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OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ
KUPIĘ FERMĘ DROBIU Z ZIEMIĄ
ROLNĄ W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM.
Proszę o przesłanie ofert na:
kurniksiedlce@gmail.com

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

KUPIĘ KURY (KAŻDĄ ILOŚĆ) :
- kolorowe rasy ROSSA I, II, III, IV, V,
- towarowe,  
- Sonia,
- Leghorn
tel.: 668 816 484, 696 193 151

KUPIĘ SKRZYNKI
PLASTIKOWE NA JAJKA
Tel. 503 145 892

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 366/03/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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CENNIK JEDNEJ EDYCJI
OGŁOSZENIA DROBNEGO (brutto):
ogłoszenie
drobne

120 zł

ogłoszenie drobne
w ramce

140 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!
64

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 366/03/2022 www.informatordrobiarski.pl

SPIS REKLAM
OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

Agroblaz artykuł sponsorowany

53

Hopex

25

Agropian

13

Hubbard

47

Big Dutchman

29

Indoor

8

Jotafan

32, 33

Cembrit

45

Malesa

31

Ecopig

30

Metalbud

5

Ergoferm/Fienhage

16, 17

Musielak

41

Erka

18, 19

Park drobiarski

Farma Żuromin

24, 27

P. H. Czachorowski

Bonita				

IV str. okł.

III str. okł.
1

9

Polnet

51

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

39

Specht

14

Firma Drobiarska

21

Wit-Pol

37

Geneu

15

Verbeek

35

Hog Slat

43

ZAW-BUD

23

Faska

INNE

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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