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Czy można zastąpić soję w żywieniu
zwierząt? /s.4/ Ze względu na zawartość co

najmniej 46% białka wysoko strawnego, śruta
sojowa cieszy się dużą popularnością w przemyśle
paszowym. Alternatywą są nowe komponenty.
„W Robakowie, w gminie Kórnik pod Poznaniem,
w stacji naukowo-badawczej należącej do
poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, pod
kierownictwem prof. dr hab. Damiana Józefiaka,
prowadzona są szeroko znane w świecie badania
nad produkcją z larw owadów i robaków – białka
oraz tłuszczu. Założona przez naukowców UP
spółka, produkująca obecnie rocznie ok. 50 tys.
ton biomasy, zamierza niebawem zwiększyć jej
wytwarzanie o 300%”. To pomysł na obniżenie
kosztów produkcji i nowe możliwości na rynku
pasz. Intensywny chów drobiu może doprowadzić
do zaburzeń behawioralnych. Przyczyny

kanibalizmu u drobiu i sposoby jego
eliminacji /s.18/. Prezentujemy alternatywę dla
małych gospodarstw rolnych – produkcja gołębi
ras mniejszych /s.32/. Mięso gołębi jest
produktem delikatesowym, cenionym na świecie
przez smakoszy za aromat, wyjątkowy smak
i lekkostrawność. To sektor z potencjałem.
W Polsce w Proszowicach (Małopolska) rozwija się
produkcja tuszek i mięsa gołębi.
Katarzyna Urbaniak
Redaktor naczelna
kurbaniak@koopress.com
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CZY MOŻNA ZASTĄPIĆ SOJĘ
W ŻYWIENIU ZWIERZĄT?
Dr inż. Ryszard Gilewski
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk

Śruta sojowa jest najpopularniejszym paszowym składnikiem pochodzenia roślinnego ze względu na to, że znajdujące się w niej białko jest wysoko strawne, na poziomie co
najmniej 46%. Wytwarza się ją z obłuszczonych ziaren soi,
poddanych ekstrakcji, by pozyskać z nich olej. Dzięki składowi aminokwasów i dużej strawności ma szerokie zastosowanie w przemyśle paszowym oraz jest stosowana z powodzeniem w żywieniu takich zwierząt gospodarskich jak bydło
mleczne i mięsne, świnie oraz wszystkie gatunki drobiu. Jej
ceny są uzależnione od notowań giełdowych oraz aktualnego kosztu walut.
Ponieważ jednak stan finansowy
małych i średnich rolnych przedsiębiorstw bardzo się waha, rolnicy
są bardzo zainteresowani, którymi
komponentami paszowymi, można
w mieszankach paszowych zastąpić
drogą śrutę sojową. W niektórych
częściach świata uprawa soi zagraża zrównoważonemu rozwojowi
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rolnictwa, naturalnym powierzchniom zielonym, wymuszając wylesiania. Zastąpienie w mieszankach
sojowej śruty, wymaga dokładnego przeanalizowania problemów
związanych z organizacją i przewozem alternatywnych tłuszczów, konieczności stosowania innych dodatków paszowych oraz innych
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czynników. Należy brać również
pod uwagę, koszt i jakość zamienianego białka.
Hein (2021) przedstawia pięć najlepszych sposobów zastępowania
sojowej śruty w paszy, uwzględniając profil białka, jego dostępność,
zrównoważony rozwój i inne problemy.
Śruta rzepakowa
i inne śruty oleiste
Śruta oleista jest substancją, pozostającą po ekstrakcji z niej oleju
i stanowiącej znaczne możliwości zastąpienia nią śruty sojowej
w różnych ilościach i w wielu rodzajach pasz dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Paszowa śruta rzepakowa jest bogata
w białko odpowiedniej jakości oraz
właściwy profil aminokwasowy taki
jak śruta sojowa. Ponieważ areał
upraw rzepaku zwiększył się w Europie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii, śruta rzepakowa znacząco wpłynęła na żywienie
wielu gatunków zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego i świń. Karmi się nim również
drób i niektóre gatunki ryb. Mączka rzepakowa nie jest opłacalnym
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ani zrównoważonym zamiennikiem
dla śruty sojowej w wielu częściach
Stanów Zjednoczonych, ponieważ
w okolicach brak jest zdolności
do rozdrabniania nasion rzepaku,
oznacza to że ich śruta musi być
przewożona na duże odległości.
W wyniku prac hodowców roślin
obniżono w rzepaku poziom glukozynonianów, które podawane
w dużych ilościach mogą negatywnie wpływać na zdrowie i wydajność zwierząt. W niektórych
częściach świata istnieją obawy, że
śruta „Canola” mogłaby być mieszana ze zwykłą śrutą rzepakową
i jako taka sprzedawana za czystą
śrutę Canola.
Śruta rzepakowa może być dobrą alternatywą odżywczą śruty
sojowej dla zwierząt gospodarskich. Należy zaznaczyć, że światowa uprawa zwykłego rzepaku
jest mniejsza, w porównaniu do
rzepaku odmiany „Canola”, a jego
profil aminokwasowy - jest mniej
korzystny.
Nazwa „Canola” pochodzi od słowa
„Can” – Kanada i OLA, co oznacza
Oil low acid, czyli po polsku – olej
i niska zawartość kwasów erukowych, ale obecnie jest to ogólnie
przyjęty termin. Kanada jest
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największym producentem tego
transgenicznego rzepaku, którego
wszystkie uprawy stanowią 70%
uprawianych odmian rzepaku. Polskie rzepaki spełniają kanadyjskie
normy dla jarego rzepaku typu „Canola” (Krzymowski, 1986)
Występujące antyżywieniowe czynniki, powodujące dodatkowe koszty związane z przetwarzaniem lub
dodawaniem odpowiednich enzymów.
Należy zaznaczyć, że glukozynolany
zawarte w diecie drobiu, wpływają
reklama

pozytywnie na wzrost i wydajność
ptaków, przy czym bardziej szkodliwe są dla kur niosek i indyków niż
dla brojlerów. Krótki okres odchowu brojlerów, wynoszący od 6 do 8
tygodni, nie jest wystarczający, aby
glukozynolany zawarte w makuchu
lub śrucie rzepakowej, wpłynęły szkodliwe na zdrowie tej grupy
drobiu (Patyra i Kwiatek, 2015).
W mieszankach dla drobiu rzeźnego należy ograniczać udział makuchu lub śruty rzepakowej
do około 10% (Smulikowska, 2002).
Oprócz śruty rzepakowej i tłoczonych nasion rzepaku, wykorzystywana jest śruta słonecznika,
z orzeszków ziemnych i nasion
sezamu. Stwierdzono, że makuch/
śruta z pestek dyni jest dobrym
substytutem śruty sojowej w paszy
dla krów, uwzględniając ich produkcję mleczną, procesy fermentacji w żwaczu i strawność poszczególnych składników paszowych.
Rośliny strączkowe
Występuje kilka wad roślin strączkowych i odmian stosowanych zamiast śruty sojowej. Rośnie zapotrzebowanie na spożywane przez
ludzi produkty białkowe wytwa-
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rzane z roślin. Zwiększa się areał
upraw roślin strączkowych o wysokiej zawartości białka, takich jak
groch polny, który może całkowicie
lub częściowo zastąpić w paszy takie źródła białka jak śruta sojowa.
Groch polny ma wysoką strawność
i wysoki poziom białka surowego,
a niską zawartość błonnika. Jest
bardzo smaczny dla bydła mięsnego, a poza tym ma dużo składników
odżywczych.
Jadalną ciecierzycę oceniono pozytywnie pod kątem wartości odżywczej jako składnik pasz dla przeżuwaczy, a przetworzona fasola jest
źródłem białka dla bydła. Zawiera
ona mało oleju, a brak w niej anty
żywieniowych enzymów, nie wymaga jej prażenia. Fasolą jadalną
(granatową, pinto, nerkowatą itd.)
można skarmiać bydło na poziomie 10-20% suchej masy paszy, ponieważ wyższe jej poziomy, mogą
powodować biegunkę. Zaleca się,
aby producenci przyzwyczajali bydło do pasz, zawierających wybrakowaną fasolę jadalną.
Przez wiele lat trwały badania
w celu wyboru roślin, które częściowo mogłyby zastąpić soję jako
składnik paszy. W Polsce był prowadzony program w latach 2011
www.informatordrobiarski.pl

– 2020, pod Kierownictwem prof.
A. Rutkowskiego: „Możliwości wykorzystania roślin strączkowych
w żywieniu zwierząt monogastrycznych”. Badaniami objęto następujące gatunki roślin strączkowych:
groch 22% białka; bobik 34% białka, łubiny 36 - 44% białka. W wyniku badań opracowano: „Zalecenia
żywieniowe dotyczące stosowania
krajowych pasz wysokobiałkowych
pochodzenia roślinnego dla świń
i drobiu” (Rutkowski, 2017). Stwierdzono, że w gospodarstwach drobnotowarowych możliwe jest żywienie kur niosek, tuczników i gęsi
z użyciem koncentratów opartych
wyłącznie o krajowe źródła białka.
Indyki, kurczęta, prosięta, warchlaki i kaczki wymagają częściowego
stosowania poekstrakcyjnej śruty sojowej, podobnie jak świnie
i drób utrzymywany w wielkotowarowych fermach.
Mączka paszowa z owadów
Mączka paszowa z owadów jest coraz częściej wykorzystywana jako
źródło białka paszowego. Jest ona
pożywna, ekonomiczna i może
być produkowana lokalnie. Mączki
owadzie mogą zawierać do ok.
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80% białka, a także kwasy tłuszczowe i przeciwbakteryjne peptydy. W szczególności paszowa
mączka z muchy czarnego żołnierza zawiera znacznie więcej lipidów i wapnia od śruty sojowej. Do
żywienia białkiem z takich mączek,
nadają się szczególnie niektóre
gatunki zwierząt gospodarskich,
takich jak ryby i drób, gdyż owady
są naturalnym źródłem pożywienia ich dzikich odpowiedników.
Owady zużywają jako pożywienie,
duże ilości odpadów żywnościowych, w których udział białka jest
bardzo zrównoważony i dlatego
mączka z nich jest znana jako pasza w gospodarstwach o zamkniętym obiegu. Produkcja mączki
z owadów służącej do żywienia
różnych gatunków gospodarskich
zwierząt rozwija się w Europie,
Ameryce Północnej, Australii i poza
nią, ale przewidywany jej znaczny
wzrost zajmie jednak trochę czasu.
Są wątpliwości dotyczące dokładnego oznakowania tych mączek,
a także ich składu. Naukowcy badają metody testowania udział
w nich różnych gatunków owadów
oraz sprawdzają, czy zawartość
danej mączki odpowiada deklarowanym gatunkom owadów oraz co
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jest bardzo ważne, by owady nie były karmione żadnym
produktem zwierzęcym. Karmienie owadów produktami zwierzęcymi jest zabronione w większości
krajów na świecie, by zapobiec
możliwości przeniesieniu chorób
odzwierzęcych, takich jak np. choroby prionowe. Chociaż są ogromne możliwości w mączce z owadów,
eksperci potrzebują dalszych badań, aby ustalić, czy ta produkcja
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jest zrównoważona. Ponadto
potrzebna jest większa promocja
takiej mączki jako składnika pasz
oraz wymaga ona wzbudzenie zainteresowania i akceptacji konsumentów. Za wykorzystaniem owadów do produkcji pasz, przemawia
przede wszystkim ich wysoka wartość odżywcza. Zawartość białka
w mączce owadziej waha się w granicach 40-60%, a jego strawność to
ok. 95%. Ponadto, larwy owadów
www.informatordrobiarski.pl

zawierają więcej tłuszczu niż zboża
czy rośliny strączkowe, dlatego też
są dobrym źródłem energii. Analiza kwasów tłuszczowych wykazała,
że niektóre owady zawierają pożądaną ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem linolowego (omega-6). Owady, to również źródło witamin, głównie z grupy B oraz minerałów: cynku, wapnia, magnezu
i żelaza (Kisielewska i in. 2020).
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W Robakowie, w gminie Kórnik pod
Poznaniem, w Stacji naukowo-badawczej należącej do poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego,
pod kierownictwem prof. dra hab.
Damiana Józefiaka, prowadzona są
szeroko znane w świecie badania
nad produkcją z larw owadów i robaków - białka oraz tłuszczu. Założona przez naukowców UP spółka,
produkująca obecnie rocznie ok.
50 tys. ton biomasy, zamierza niebawem zwiększyć jej wytwarzanie
o 300%.
Młóto browarniane
Młóto browarniane to pozostałości po warzeniu piwa z jęczmienia, pszenicy, kukurydzy, ryżu lub
owsa. Od dawna bydło żywione
jest tradycyjnie w ograniczonym
zakresie tym składnikiem paszy,
a w niektórych krajach podobnie
żywione są także świnie. Jest to
bardzo smakowity, wilgotny i tani
składnik paszy białkowej, również
bogaty w tłuszcze i błonnik. Przy
niskiej zawartości skrobi (energii), wymaga dodatkowego źródła
azotu, takiego jak mocznik, aby
zapewnić pełny zestaw aminokwasów pożądany przez bydło.
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Młóto browarniane zawiera wysoki
poziom witamin i minerałów, ale
należy zapewnić dodatkowe źródło wapnia, jeśli ma ono znaczny
udział w żywieniu bydła. Może być
również odpowiednim zamiennikiem śruty sojowej lub mączki rybnej w paszach dla ryb. Obserwując
zahamowanie wzrostu masy ciała
ryb tilapii, stwierdzono, że można
nim, nawet w 100% zastąpić udział
włókien zawartych w śrucie sojowej. Wysoki poziom błonnika ogranicza jego stosowanie w żywieniu
brojlerów.
Koszt młóta browarnianego może
się wahać, gdyż wymaga ono wyspecjalizowanej obsługi i przyczynia się do zwiększenia kosztów jego
przechowywania, dlatego w 80%
najlepiej jest skarmić nim jak najszybciej, wkrótce po dostawie na
ferme, by uniknąć zepsucia. Ponadto duża wilgotność (do 80%) wpływa na wysokie koszty transportu
na duże odległości. Ponieważ duże
ilości młóta browarnianego są dostępne latem, kiedy jest największa produkcja piwa tj. w czasie, gdy
bydło jest na pastwisku, to można
młóto wówczas suszyć lub kisić,
by je wykorzystać do żywienia bydła zimą, gdy pastwisko jest nie
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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

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

dostępne. Takie zabiegi oczywiście
zwiększają koszty, ale do suszenia
można wykorzystać ciepło słoneczne. Kiszonkę z młóta browarnianego należy traktować jednak bardzo
ostrożnie, zwracając uwagę na jej
temperaturę, pH i inne parametry.
Udział jednokomórkowego
białka

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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Białko jednokomórkowe pochodzące z rosnących drożdży, bakterii
lub mikroalg, jest przedmiotem badań jako składnik paszy białkowej,
a także źródło tłuszczu dla różnych
gatunków zwierząt gospodarskich,
przy niestety stosunkowo dużych
kosztach produkcji na dużą skalę.
Wraz z uruchomieniem produkcji
jednokomórkowego białka z drożdży i bakterii, które stosowano wcześniej w paszach dla ryb, a w Finlandii w latach 90-tych, wykorzystywano
białko wyprodukowane z odpadów
leśnych – w żywieniu świń.
Jednokomórkowe białko z drożdży sprawdzono jako paszę dla
krów mlecznych, świń i drobiu – szczególnie dla brojlerów
wskazując, że niektóre jego odmiany, mogą również zastąpić antybiotyk w paszy, przejawiając wła-
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ściwości przeciwdrobnoustrojowe.
Dzięki temu, że bakterie i drożdże
mają szybkie tempo wzrostu, wykorzystanie tych organizmów stanowi
obiecującą ekonomiczną metodę
produkcji oleju i białka na dużą
skalę, ale wymagany jest udział łańcuchów węglowych. Podobnie heterotroficznych mikroalg nie hoduje
się na dużą skalę, uwzględniając
zarówno białko, jak i olej stosowany
w paszach dla ryb. Organizmy heterotroficzne są to organizmy cudzożywne, których substancje odżywcze
stanowią inne organizmy roślinne
lub zwierzęce żywe, lub martwe.
Tak jak w przypadku drożdży i bakterii, w produkcji mikroalg konieczny jest udział węgla oraz pewnych
śladowych minerałów, a tempo ich
wzrostu jest niższe. Odkryto, że mikroalgi lepiej można włączyć do
paszy dla kurcząt, stosując aktywne enzymy węglowodanowe, zwiększające biodostępność składników
odżywczych. Wykazano, że mikroalgi
mogą być wykorzystywane jako źródło białka dla krów mlecznych, użytkowanych w intensywnej produkcji
mleka, będąc odpowiednim zamiennikiem dla śruty sojowej lub bobiku.
W przyszłości możliwa będzie produkcja na dużą skalę autotroficzwww.informatordrobiarski.pl

nych mikroalg, w której organizmy
te wykorzystują proces fotosyntezy
do wychwytywania CO2 z powietrza, jako źródła węgla. Jednak przy
rosnącej gęstości zielonej masy,
zapewnienie odpowiedniej ilości
światła, aby uzyskać jego dostęp do
wszystkich komórek glonów, wymaga nowatorskiego projektu zbiornika i systemów oświetleniowych.
Inne obiecujące rozwiązania
Udział procentowy śruty sojowej
można również zastąpić w paszy
dla bydła kukurydzą przez takie
produkty takie jak młóto gorzelniane, paszową kukurydzą i glutenem
kukurydzianym.
Koncentrat białka z jęczmienia
paszowego jest również dobrze
sprzedawany w Stanach Zjednoczonych i Europie jako składnik pasz dla gatunków zwierząt
wodnych. Jęczmień jest zaliczany
do zrównoważonych upraw, ponieważ rośnie na stanowiskach
mało wymagających. Wymaga on
stosunkowo mało wody i niewiele
nakładów oraz jest w niewielkim
stopniu genetycznie zmodyfikowany oraz jego uprawa jest stosunkowo niedroga.
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Producent wyposażenia dla Ferm Drobiu oferuje systemy:
ściółkowe, wolierowe, ekologiczne, z wolnym wybiegiem

L

RO

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

Oddział Fienhage w Polsce

NE

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

WO EKOLOG
CT
I

CZ

NI

Szerokie gniazda nieśne

Rurki poidełkowe o unikalnym
przekroju który redukuje
osadzanie się nieczystości

Blokada wejść
do gniazd
w nocy
Antygrzędy zapewniają
czysty wierzch systemu

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

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

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

JAJA I PTAKI HODOWLANE

PRZYCZYNY KANIBALIZMU
I SPOSOBY JEGO ELIMINACJI
Bartosz Korytkowski

W każdym procesie produkcyjnym, w tym także w produkcji
drobiu kluczową rolę odgrywają czynniki ekonomiczne. Jednakże w intensywnym chowie ptaków często dochodzi do
zaburzeń behawioralnych, które spowodowane są przede
wszystkim różnymi błędami związanymi z zapewnieniem
odpowiedniego dobrostanu zwierzętom. A tego rodzaju sytuacje jak m.in. występowanie nawyku kanibalizmu skutkują zawsze gorszym wynikiem ekonomicznym.
Do głównych przyczyn prowadzących do występowania nawyku
kanibalizmu zalicza się przede
wszystkim:
• nadmierną liczbę ptaków utrzymywanych w pomieszczeniu
• nadmierne stężenie dwutlenku
węgla lub amoniaku
• nieodpowiedni, lub źle usytuowany system wentylacyjny (zbyt
mała wilgotność względna w pomieszczeniu)
• błędy żywieniowe, nieodpowiedni
udział białka, obecność mikotoksyn w paszy, nagła zmiana mie-
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szanki paszowej, zbyt mała ilość
wody itd.
• nadmierne (zbyt długie i intensywne) oświetlenie pomieszczenia
• przeciągi
• predyspozycje genetyczne.
Wszystkie te czynniki potęgują stres
i wzmagają u ptaków zachowania
agresywne, co z pewnością niekorzystnie wpływa na ogólną kondycję ptaków, na ich stan zdrowia.
Kanibalizm to bardzo rozpowszechniony problem występujący
zarówno w chowie drobiu jak
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i w chowie innych zwierząt. Jak wymieniono wyżej, przyczyn tej patologii zachowań jest wiele i zazwyczaj nakładają się one na siebie.
Istotną rolę odgrywają czynniki
żywieniowe, niedobór białka pochodzenia zwierzęcego w diecie
ptaków jest jednym z najważniejszych czynników, jaki może skłaniać ptaki do ataku kanibalizmu,
jak też przyczyniają się do niego
pozostałe niedobory pokarmowe,
głównie zaś: witamin z grupy B,
wapnia, błonnika oraz składników
mineralnych, które mogą nasilać
objawy wzajemnego dziobania się
przez ptaki.
Nieregularne pory karmienia oraz
pojenia, a także zadawanie paszy w zbyt małej ilości wpływają
także negatywnie na zachowania
ptaków, które się denerwują i zaczynają ze sobą walczyć o dostęp
do paszy. Podobnie zbyt szybkie
i łapczywe pobieranie paszy przez
ptaki powoduje, iż w pośpiechu
zaczynają one dziobać nogi swoich sąsiadów, a smak krwi pobudza
je do dalszego dziobania. Również złe rozmieszczenie i niewystarczająca ilość gniazd, karmideł
i poideł w pomieszczeniu może
stanowić przyczynę występowania
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agresywnych zachowań u drobiu.
Dla piskląt utrzymywanych w jasno oświetlonych pomieszczeniach
często prześwitujące pod cienką
skórą na palcach naczynia krwionośne są atrakcyjne i zachęcają do
ich dziobania. U osobników dorosłych często obiektem zainteresowania jest stek, jeśli jest on np.
obrzęknięty (puloroza) lub zabrudzony kałem z krwią (kokcydioza).
Ponadto nioski czasami zbyt szybko opuszczają swoje gniazdo, wówczas błona śluzowa steku nie zostaje całkowicie wciągnięta i także budzi zainteresowanie innych
ptaków.
Kanibalizm mogą zapoczątkować
także pasożyty zewnętrzne, których
ptaki chcąc się pozbyć, wydziobują sobie rany, co z kolei przyciąga
inne osobniki. Prawdą jest również
to, że ptaki dziobać się mogą nawzajem z nudów, jako że ściśnięte
razem na zatłoczonej powierzchni nie mają ciekawszych zajęć od
dziobania swojego sąsiada. Ponadto widoczne obrażenia i rany
na ciele innych ptaków, z których
np. wycieka krew, w jakiś sposób
zachęcają inne ptaki do „zabawy”dziobania. W większości przypadków kanibalizm występuje krzyżo-
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wo, co oznacza, że jeden osobnik
dziobie drugiego, ale może zdarzyć
się tak, że ptak dziobie sam siebie
(przeważnie po kończynach). W takich sytuacjach mamy do czynienia
z autokanibalizmem.
Jak do tej pory nie udało się opracować jednoznacznej metody zwalczania kanibalizmu. Często wczesne stadia tego nawyku pozostają
trudne do zauważenia. Najlepszym
sposobem, ażeby zapobiegać kanibalizmowi u drobiu jest zastosowawww.informatordrobiarski.pl

nie prewencji od samego początku.
Czyli należałoby wyeliminować
możliwość pojawienia się kanibalizmu w stadzie poprzez:
• użytkowanie tylko odpowiednio
przygotowanych pomieszczeń
• stosowanie właściwego źródła
światła, jego czasu i natężenia
• zachowywać odpowiednie zagęszczenie ptaków na jednostkę
powierzchni
• stosowanie odpowiedniej diety
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• na bieżąco należy usuwać z pomieszczenia osobniki z widocznymi uszkodzeniami ciała, zranieniami.
Pełnowartościowe dawki pokarmowe (przy zapewnieniu odpowiednich warunków mikroklimatycznych, właściwej obsadzie)
mogą z pewnością zapobiegać
występowaniu kanibalizmu i pterofagii. Istotne jest zapewnienie
ptakom w dawce pokarmowej pasz
o dużym udziale włókna surowego. Duża zawartość włókna powoduje to, że pasza dłużej przebywa
w przewodzie pokarmowym, a tym
samym sprawia, że ptak dłużej odczuwa mechanizm mechanicznego
nasycenia. Także forma podawanej
mieszanki paszowej odgrywa pewną rolę, jako że mieszanki granulowane są szybciej pobierane, szybciej wypełniają przewód pokarmowy aniżeli pasze sypkie i skrócenie
tego czasu pobierania paszy może
zwiększać okres bezczynności drobiu, czyli nudzenia się.
Bardzo ważnym czynnikiem zapobiegającym kanibalizmowi jest
program świetlny. Nadmierne
oświetlenie to po pierwsze nieekonomiczne zużycie energii elektrycz-
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nej, ale też narażenie ptaków na
przewlekły stres, któremu automatycznie towarzyszyć może kanibalizm i nadmierne upadki w stadzie.
Koniecznym jest przestrzeganie zalecanego dla danego stada programu świetlnego (zarówno liczby godzin światła, jak i jego natężenia).
Generalne zasady wszystkich programów to zapewnienie pisklętom
w pierwszych dobach wychowu
całodobowego oświetlenia, ażeby m.in. chętniej pobierały paszę
i wodę, łatwiej przyzwyczaiły się do
otoczenia, a następnie w okresie
wychowu zmniejsza się liczbę godzin oświetlenia i w okresie reprodukcyjnym tę liczbę zwiększamy.
Wszystkie zmiany oświetlenia pomieszczenia powinny być przeprowadzane stopniowo, gwałtowne
zmniejszenie nioskom oświetlenia
skutkuje nagłym zahamowaniem
produkcji. Jak wspomniano, istotne jest też skrupulatne przestrzeganie określonego natężenia światła. Ważna jest także barwa światła,
najczęściej stosowane jest światło
białe, zbliżone do koloru światła
słonecznego, zaleca się też stosowanie światła o kolorze niebieskim,
które jest dla ptaków niewidoczne i tym samym ułatwia pracę
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obsłudze oraz światła o kolorze
czerwonym, które działa na ptaki
uspokajająco.
Z pewnością należałoby przeanalizować, czy obsada drobiu na jednostkę powierzchni w pomieszczeniu jest właściwa i ewentualnie
w przypadku zauważenia pierwszych symptomów nawyku kanibalizmu rozważyć jej zmniejszenie.
Podobnie zainteresowanie powinny stanowić: karmidła, poidła czy
też gniazda dla niosek. W przypadku zbyt małej ilości karmideł osobniki słabsze z trudnością dostają
się do paszy, tym samym stają się
jeszcze słabsze i mniejsze i zostają często obiektami do dziobania
przez osobniki o większej masie
ciała, bardziej dominujące w stadzie. Także niewystarczająca liczba
gniazd (zwłaszcza w okresie wysokiej nieśności) może prowadzić do
kanibalizmu.
Optymalizacja warunków utrzymania oraz żywienia drobiu nie zawsze
w odpowiednim stopniu pozwala
zapobiegać kanibalizmowi. W takich przypadkach należy wykorzystywać inne metody. W przypadku
szerzenia się kanibalizmu poleca
się zastosowanie soli kuchennej
jako substancji, która będzie dzia-
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łała leczniczo. Podaje się ptakom
około 2% soli w mieszance pełnoporcjowej, co powinno spowodować, że zmieni się samopoczucie
ptaków i sprawi, że zaprzestaną
one rywalizacji między sobą. Jeżeli po 3 dniach takiej słonej kuracji
zachowanie ptaków nie ulegnie
wyraźnej zmianie, to dalsze stosowanie soli mija się z celem.
Praktyką zwalczania kanibalizmu
i pterofagii jest także przycinanie ptakom dziobów. Z zabiegiem
przycinania dziobów wiąże się jednak ból i stres, od dawna budzące
wątpliwości w temacie dobrostanu
ptaków. Jest to metoda stosowana w wielu krajach. Stosuje się ją
najczęściej w przypadku kur chowu
klatkowego i ściółkowego, zgodnie
z przepisami UE jest też dozwolona w przypadku kur z chowu wolnowybiegowego. W kilku miejscach
na świecie powoli odchodzi się od
tej metody (np. w Wielkiej Brytanii)
lub całkowicie zakazuje się jej stosowanie (np. w Finlandii, Szwecji,
Niemczech, Norwegii). W wyniku
ciągłej selekcji genetycznej kury
z pewnością mogą się znacznie
różnić od tych dawniej hodowanych. Aktualnie hodowane kury
są potencjalnie mniej podatne
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na wydziobywanie sobie piór i na
kanibalizm, co może podważać zasadność stosowania tej praktyki
przycinania dziobów. Brak przyciętych dziobów oznacza konieczność
odpowiedniego dostosowania systemów utrzymania zwierząt oraz
wprowadzenia
alternatywnych
działań, które zapobiegną wydziobywaniu piór i kaleczeniu się
ptaków.
Kanibalizm i pterofagia w wielkotowarowej produkcji drobiu mogą
powodować duże straty ekono-

miczne. Nawyki te dotyczą wszystkich gatunków drobiu, jednak najczęściej występują u kur i indyków.
Niezmiernie ważna jest systematyczna obserwacja stada. Szacuje
się, że straty w światowej produkcji
drobiarskiej powstające na skutek kanibalizmu mogą się kształtować na poziomie około 10%.
Istotną sprawą z punktu widzenia
hodowcy drobiu jest zawsze zapewnienie ptakom odpowiedniego
dobrostanu.
Spis piśmiennictwa dostępy u autora

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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GOŁĘBIE RAS MIĘSNYCH
ALTERNATYWĄ DLA MAŁYCH
GOSPODARSTW ROLNYCH
Marcin Różewicz

Gołąb jest gatunkiem, który dość dawno został udomowiony przez człowieka. Proces domestykacji rozpoczął się
prawdopodobnie w Fenicji, czyli na terenie Azji Mniejszej.
Przez cały okres rozwoju cywilizacyjnego gołębie towarzyszyły człowiekowi, choć znacząco zmieniały i różnicowały
się kierunki hodowli tego ptaka. Pierwotną przyczyną, dla
jakiej utrzymywano gołębie, była szybkość i płynność lotu
oraz dobra orientacja w przestrzeni.

Te zdolności skrzętnie wykorzystywano już od dawnych czasów
do przesyłania wiadomości dotyczących wypraw wojennych, czy
igrzysk olimpijskich. Współcześnie
w dobie powszechnej informatyzacji i możliwości szybkiego komunikowania się wykorzystanie gołębi
w tym celu jest zbędne. Niemniej
jednak spuścizną, która pozostała
jest liczna grupa gołębi pocztowych, do dziś utrzymywanych bardziej dla sportu. Hodowla gołębi
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nabrała także innego wymiaru. Dziś
głównym kierunkiem jest aspekt
ozdobny, czyli utrzymywanie licznych ras ze względu na ich ciekawe,
często bardzo intrygujące cechy
pokroju. Zapomnianym w Polsce
kierunkiem wykorzystania gołębi
jest ich mięsne użytkowanie.
Mięso jest nieodłącznym elementem diety człowieka, które poza
nieliczną grupą osób (wegetarian
i wegan) jest spożywane przez większość naszego społeczeństwa.
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Wśród licznych gatunków mięsa, to mięso drobiowe jest dziś
najchętniej spożywane. Spośród
bardzo licznych gatunków drobiu
domowego największe znaczenie
mają dwa gatunki: kurczęta brojlery oraz indyki. W Polsce mięso
kurcząt rzeźnych stanowi około
68% mięsa drobiowego, indycze
21%, gęsie 2% i kacze 1%. Niegdyś
kuchnia staropolska była bardziej
różnorodna i wykorzystywano bogactwo gatunkowe drobiu. Przykładem takiego zapomnianego gatunku przez kuchnię współczesną
są tuszki i mięso młodych gołębi.
O tym, że tradycja spożywania mięsa młodych gołębi była zakorzeniona w polskiej kulturze i kuchni,
potwierdza fakt wpisania na listę
Produktów Regionalnych i Tradycyjnych tuszki gołębIa rasy ryś polski z okolic Proszowic. Użytkowanie
mięsne młodych gołębi praktykowane było od najdawniejszych
czasów. Współcześnie w wielu krajach Europy, ale także najdalszych
zakątkach świata jest ono cenione
przez smakoszy i koneserów z racji
unikalnych cech – aromatu, wyjątkowego smaku i lekkostrawności.
Mięso gołębi ras mięsnych uzyskiwane od młodych osobników jest
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przede wszystkim delikatne, kruche i soczyste. Mimo że w naszym
kraju mięsne użytkowanie gołębi
stanowi marginalną część produkcji drobiarskiej i nie jest popularne, to jeszcze niedawno cenione
było także w Polsce. Ponowne
przywrócenie tego kierunku użytkowania gołębi może zwiększyć
wolumen produkcji drobiarskiej.
Jednocześnie wzbogacając ofertę
o inny gatunek mięsa drobiowego
o specyficznych właściwościach,
chów gołębi mięsnych daje perspektywę prowadzenia małych
rodzinnych hodowli, zwłaszcza
w kontekście znaczącego udziału
gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha użytków rolnych (które
stanowią 53,5% ogółu gospodarstw
rolnych w Polsce). Daje im to szanse na prowadzenie potencjalnie
dochodowej produkcji zwierzęcej
na niewielkim areale gruntów i wykorzystanie niszy, która daje możliwość znacznego rozwoju rynku
wewnętrznego, a w perspektywie
dalszego rozwoju produkcji w kraju, także możliwość zdobywania
rynków zewnętrznych. Największą
popularnością tuszki młodych gołębi cieszą się w krajach Azjatyckich
oraz w Stanach Zjednoczonych
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PROFESJONALNE
WYPOSAŻENIE
FERM DROBIARSKICH
• system pojenia
• system karmienia
• system transportu paszy
• system ogrzewana
• system wentylacji
• system sterowania
• system schładzania
• dozowniki
• papier dla piskląt

Odwiedź nasz
32-661 Bobrek, ul. Parkowa 7
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i Kanadzie. Zwłaszcza w USA produkuje się ogromną ilość tuszek
młodych gołębi, których skala
produkcji kształtuje się na poziomie około 2,5 mln młodych gołębi
rocznie z przeznaczeniem na rynek
wewnętrzny i eksport. W Europie
czołowymi producentami mięsa
młodych gołębi są Francja, Dania,
Węgry i Niemcy. Młode tuszki gołębi, które ubijane są w wieku 28 dni,
a następnie pozbawiane upierzenia i pakowane nazywane są squabs. Na kontynencie Australijskim
produkcja młodych gołębi ras mięsnych jest również ceniona. Cechuje ją duża koncentracja, gdyż jedna
ubojnia (w okolicach miasta Queensland) tygodniowo produkuje
około 5 tys. tuszek, a rocznie przetwarza prawie 65% ogółu produkcji
squabs w tym kraju. W Polsce ta
gałąź produkcji drobiarskiej rozwija się powoli, aczkolwiek można
zauważyć rosnące zainteresowanie. Dotyczy ono zarówno konsumentów, którzy poszukują na rynku
mięsa gołębi, jak również hodowców chcących rozpocząć hodowlę,
a nawet dużych sieci handlowych,
z których jedna posiada w ofercie
tuszki gołębi. Gołębiną zaczęły się
interesować nawet restauracje,
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które chętnie nawiązują współprace z dostawcami indywidualnymi.
CHÓW I HODOWLA GOŁĘBI
MIĘSNYCH JAKO ALTERNATYWNE
ŹRÓDŁO DOCHODU
W Polsce od dawna obserwuje się
intensyfikacje produkcji zwierzęcej. Dotyczy to w dużym stopniu
branży drobiarskiej. Wielkostadne
fermy kurcząt brojlerów, kur niosek, indyków, kaczek i gęsi stanowią źródło dochodu dla ich posiadaczy, zaopatrując jednocześnie
konsumentów w wartościowe produkty. Hodowla i chów gołębi mięsnych nie zostały w takim stopniu
zintensyfikowane. W Polsce jest to
niszowa dziedzina, w której jest
potencjał. Niezbędnym elementem jej rozwoju jest popularyzacja i przywrócenie tradycji spożywania mięsa młodych gołębi ras
mięsnych. Konsumenci są wciąż
w małym stopniu świadomi walorów smakowych, kulinarnych oraz
odżywczych, jakimi odznacza się
ten rodzaj mięsa. Brak świadomości, a tym samym zapotrzebowania
ze strony konsumentów powoduje
także brak zainteresowania ze strony hodowców prowadzeniem
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hodowli w obawie o rynek zbytu
produkowanych tuszek. Hodowle
amatorskie gołębi mięsnych nastawione są na wykorzystanie tuszek
na własne potrzeby lub dalszej rodziny bez komercyjnego aspektu.
Hodowla i chów gołębi mięsnych
może być jednym ze źródeł dochodu przy stosunkowo małych kosztach oraz nakładach pracy. Jest to
kierunek produkcji, która nie wymaga dużego areału powierzchni
upraw, aby jednocześnie zapewnić
w dużym stopniu bazę paszową na
potrzeby skarmiania dla ptaków.
Na potrzeby utrzymania stada gołębi mięsnych mogą zostać przystosowane i zaadaptowane budynki, które służyły wcześniej do
celów hodowli innych zwierząt.
Gołębie mają małe wymagania
środowiskowe i żywieniowe. Jednak, aby zapewnić odpowiednią
efektywność prowadzonej hodowli
i łatwość obsługi ptaków, w szczególności o znacznej skali produkcji,
warto wprowadzić pewne ulepszenia. Gołębie ras mięsnych cechuje
znaczna masa ciała w stosunku do
gołębi innych ras. Wiąże się z tym
ich niższa zdolność do lotu, co powoduje większe narażenie na ataki ze strony drapieżników. Dlatego
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w celu zapewnienia im możliwość
ruchu i jednocześnie zabezpieczenia przed działaniem drapieżników
warto do budynków inwentarskich
dobudować przyłączone woliery
z siatki. Istnieje też możliwość klatkowego utrzymania ptaków, co jest
zalecane w okresie lęgowym.
W pawilonie hodowlanym dla gołębi mięsnych stosunek powierzchni
okien względem podłogi powinien
wynosić 1:6-8 (1 m2 okna na 6-8 m2
podłogi) co zapewnia odpowiednie oświetlenie budynku światłem
naturalnym. Zalecane jest podzielenie dużego pawilonu na mniejsze
segmenty. W jednym z nich nie powinno znajdować się więcej niż 20
par. Przyjmuje się, że na jeden metr
kwadratowy powierzchni podłogi
powinno przypadać nie więcej jak
dwie pary ptaków, przy czym za
optymalną przyjmuje się obsadę
jednej pary na 0,7 m2. Możliwy jest
także klatkowy system utrzymania par, gdzie minimalne wymiary
klatki powinny wynosić 80x80x50
cm. Prowadzenie hodowli gołębi
mięsnych jest również polecane
dla małych gospodarstw agroturystycznych. Oferowanie tuszek, jak
i gotowych potraw przygotowanych
z młodych gołębi mięsnych
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z pewnością będzie atrakcją kulinarną i wzbogaci ofertę takowych
gospodarstw o oryginalny produkt.
Dawniej ceniony był zwłaszcza
rosół przygotowywany z młodych
gołębi.
TECHNOLOGIA CHOWU
I PRODUKCJI SQUABS
Specyfika żywienia i warunków
hodowli gołębi znacząco odbiega
od tych, jakie są wykorzystywane

w przypadku innych gatunków drobiu. Wynika to z zupełnie innej biologii tych ptaków, co wpływa na walory mięsa młodych gołębi. W przypadku kurcząt brojlerów, indyków,
kaczek czy gęsi od stad reprodukcyjnych pozyskuje się jaja, które są
następnie nakładane do aparatów
wylęgowych, a po wylęgu trafiają do budynków o znacznej powierzchni, gdzie umieszcza się do
kilkudziesięciu tysięcy piskląt. Hodowca zapewnia odpowiednie

reklama
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warunki mikroklimatu, paszę oraz
wodę. W przypadku gołębi takie
postępowanie jest niemożliwe.
Mimo tego, że sztuczna inkubacja
jaj gołębi jest możliwa, to jednak
ze względu na przynależność do
gniazdowników i związana z tym
biologia ptaków nie pozwala na
sztuczny odchów. Młode pisklęta
gołębia są znacznie mniej samodzielne, ślepe i nie potrafią się
przemieszczać tak, jak pisklęta
zagniazdowników, czyli kury, indyka i pozostałych gatunków drobiu. Inną specyficzną cechą, która
uniemożliwia sztuczny i masowy
odchów piskląt gołębich, jest fakt,
że karmione są one przez oboje rodziców specjalną wydzieliną części
układu pokarmowego – wola. Powstaje ona pod wpływem działania
hormonu – prolaktyny, na skutek
złuszczania się komórek nabłonka
wola i ma bardzo dużą koncentrację białka i tłuszczu. Dzięki temu
młode gołębie zwiększają swoją
początkową masę ciała do wieku
uboju aż 60-krotnie. Wydzielina
ta określana jako mleczko ma nie
tylko odżywcze działanie. Badania
naukowe Ding i in. (2020) wykazały,
że pełni ono również funkcję probiotyczne dzięki zawartości bakte-
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rii z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Ze względu na rolę, jaką
pełnią ptaki rodzicielskie i specyficzną biologię karmienia młodych
gołębi ich mięso ma specyficzne
cechy smakowe oraz odżywcze.
Oboje rodzice przez pierwsze 10
dni po wykluciu karmią młode
mleczkiem z wola. Następnie poza
mleczkiem młode karmione są także rozmiękczonym w wolu rodziców
pokarmem, a proporcja udziału
mleczka zmniejsza się wraz z wiekiem. W okresie karmienia młodych
mleczkiem wzrasta u dorosłych
ptaków zapotrzebowanie na białko
oraz pobranie wody. Dlatego podawana mieszanka paszowa powinna
zawierać około 14% białka. Dzienne
pobranie wody przez jednego karmiącego ptaka to około 200-250 ml
w zależności od temperatury otoczenia. Od 21 dnia młode gołębie
karmione są wyłącznie rozmiękczonym pokarmem. Uboju młodych
gołębi dokonuje się w wieku 28 dni,
kiedy rodzice przestają je karmić.
Osiągają one wtedy masę ciała
w zakresie 600-700g. Użytkowanie
stada podstawowego trwa zwykle
4 sezony reprodukcyjne. W warunkach Polskich w jednym sezonie reprodukcyjnym, trwającym
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7-8 miesięcy można uzyskać 6-8
lęgów, a w każdym z nich po 2 pisklęta, co powinno przełożyć się
na około 12-16 młodych gołębi
mięsnych. Trzeba pamiętać o możliwych stratach spowodowanych
wyższą masą ciała gołębi mięsnych
i związanego z tym uszkadzania
jaj podczas wysiadywania, a także
naturalnej śmiertelności młodych,
wskutek chorób i innych tego typu
przyczyn. Należy mieć na względzie, że część młodych osobników
powinna być przeznaczana na remont stada. Warto kierować się
przy dokonywaniu ich selekcji pochodzeniem od rodziców, którzy
odchowali znaczną liczbę młodych
o szybkim tempie wzrostu, co będzie korzystne dla dalszych wyników użytkowości posiadanego stada. Sprzedaż wartościowego materiału hodowlanego jest również
jednym ze źródeł dochodu z prowadzonej hodowli. Zapotrzebowanie na materiał hodowlany wiąże
się z faktem, że gołębie to ptaki
monogamiczne, a więc do efektywnego użytkowania reprodukcyjnego wymagany jest równy stosunek
samic do samców.
Żywienie gołębi ras mięsnych z racji ich zupełnie innego kierunku
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użytkowania, znacząco różni się
od żywienia gołębi pocztowych
oraz ozdobnych. Dzieli się je na
dwa okresy: żywienie w okresie
odchowu młodych oraz okresie
spoczynku. Dzienne spożycie paszy kształtuje się na poziomie 80100g przez jednego ptaka w okresie spoczynku. W okresie odchowu
młodych zwiększa się ono do około
150g. Przyjmuje się, że na uzyskanie jednego młodego gołębia mięsnego w zależności od rasy zużywa
się około 3-4,5 kg paszy. Spożycie
ogólne paszy i jej konwersja uzależnione jest od temperatury otoczenia. Niższa temperatura powoduje wyższe spożycie paszy u pary
rodzicielskiej i negatywnie wpływa
na ekonomikę produkcji (Qingping
i in., 2019). Dlatego temperatura
wewnątrz pomieszczeń jest bardzo
ważnym parametrem. Nie powinna
ona spadać poniżej 10 oC.
Ważnym elementem efektywnej hodowli gołębi mięsnych jest
prewencja weterynaryjna. Stado reprodukcyjne powinno być
poddane szczepieniom ochronnym przeciwko paramyksowirozie
i salmonellozie jeszcze w okresie
spoczynku. Zapewnia to zdrowie
dorosłych ptaków, ale także
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młodych osobników poprzez efektywne przekazywanie odporności
w postaci przeciwciał matczynych
zaszczepionych samic ich potomstwu.
Produkcja tuszek młodych gołębi przeznaczonych do konsumpcji
oparta jest na specjalnie do tego
predysponowanych ras mięsnych.
Ta grupa ras w nomenklaturze
hodowców gołębi określana jest,
jako kuraki. Różnią się one znacząco masą ciała i innymi cechami
budowy od powszechnie znanych
większości osób gołębi ozdobnych i pocztowych. Charakteryzuje
je przede wszystkim dobrze rozwinięta i muskularna pierś oraz
szybkie tempo wzrostu młodych
osobników. Masa ciała dorosłych
ptaków wynosi około 1 kg z niewielkim zróżnicowaniem wśród ras.
Wśród nich występują dwie typowo
polskie: ryś polski oraz wrocławski mięsny. Ryś polski to znana od
początku XIX w. rasa, wykorzystywana do produkcji tuszek młodych
gołębi. Młode gołębie w wieku 28
dni osiągają masę ciała około 650g.
Rasa wytworzona została na terenie województwa małopolskiego.
Wrocławski mięsny to rasa wyhodowana w 1998 r. przez prof. Bole-
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sława Nowickiego z Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. Młode gołębie tej rasy osiągają wyższą
masę ciała, jest to 750 g. Ostatnimi
czasy coraz liczniej utrzymywane
są kimody. Rasa, która jest efektem krzyżowania rasotwórczego
na bazie pokolenia F1 kinga z mittelhauserami (niemieckie gołębie
rasy mięsnej). Następnie wyhodowane z dwóch ras pokolenie F1
krzyżowano z modeną francuską.
W innych krajach do produkcji
squabs wykorzystuje się rasy gołębi mięsnych takie jak: teksanery,
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kingi, francuskie cauchois, olbrzymy rzymskie. We Włoszech w celach produkcji tuszek popularna
jest rasa romagnolo, natomiast
w Niemczech wykorzystywane są
rodzime gołębie mięsne coburg. W
kierunku mięsnym mozna użytkować znacznie więcej ras gołębi, niektóre z nich w toku pracy hodowlanej zostały przez hodowców zmienione na rasy amatorskie. Selekcja
ukierunkowana została bardziej
na eksterier ptaków niż ich walory
użytkowe. Przykładem takich ras są
kurak florencki, który był pierwotwww.informatordrobiarski.pl

nym typem gołębia mięsnego, od
którego wywodzi się większość ras
gołębi mięsnych. Inne rasy to kurak maltański oraz kurak modeński
(rasa włoska), a także wywodzące się od niego rasy modena niemiecka i modena angielska. Poza
standardowymi rasami mięsnymi
istnieje także możliwość skorzystania z komercyjnych linii rodzicielskich gołębi mięsnych, które selekcjonowane są w kierunku jak najlepszych wyników produkcyjnych.
Firma Grimaud oferuje trzy linie
rodzicielskie gołębi mięsnych
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z selekcjonowanych linii, które
predysponowane są do produkcji
squabs.
Są to:
• White Mirthys – oboje rodzice pochodzą z selekcjonowanej linii PS
53. Charakteryzuje je białe upierzenie, bardzo dobre wskaźniki
produkcyjne i reprodukcyjne. Od
pary można uzyskać średnio 16
młodych gołębi, o średniej macie
635 g, masa tuszki po uboju to 535
g, przy masie mięśni piersiowych
około 73 g. Para ptaków rocznie
spożywa 10 kg paszy.
• Colored Mirthys – pochodzą od
ptaków rodzicielskich samca linii PS 53 i samicy PS 45 o kasztanowym upierzeniu. Uzyskane
z tego kojarzenia ptaki mają wielobarwne upierzenie. Od pary
uzyskuje się rocznie 15 młodych
gołębi o masie ciała 655 g w wieku 28 dni. Masa tuszki po uboju
ma masę 555 g, przy masie mięśni piersiowych 75 g. Para gołębi spożywa niecałe 10 kg paszy
rocznie.
• Magpie Mirthys – to ptaki pochodzące z kojarzenia samca linii PS
53 z samicą PS 89 o kasztanowo-białym upierzeniu. Od pary uzyskuje się średnio 15,8 młodych
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gołębi rocznie o masie ciała 650
g w wieku 28 dni. Masa tuszki
po uboju ma masę 555 g, przy
masie mięśni piersiowych 76 g.
Para gołębi spożywa 10 kg paszy
rocznie.
Wybór odpowiedniej rasy do chowu ma istotny wpływ na jakość
pozyskanych tuszek w tym ich
umięśnienie oraz opłacalność produkcji. W Niemczech cena tuszki młodego gołębia kształtuje się
na poziomie 11 €, a filet z piersi
3,5-4 € za kg. Produkcja tuszek
i mięsa młodych gołębi ma zatem
potencjał rozwoju zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Polskie zagłębie hodowli gołębi mięsnych zlokalizowane jest w Małopolsce, a szczególnie w miejscowości Proszowice. Tam najdynamiczniej rozwija się produkcja tuszek,
gdzie coraz więcej osób przekonuje
się o tym, że to właściwy kierunek
produkcji zwierzęcej, który może
przynosić dochody. To dowód na
to, że gołębina zaczyna wracać na
polskie stoły, dzięki temu sektor
produkcji gołębi powoli rozwija
skalę produkcji i jest opłacalny.
Poza utrzymywaniem czystorasowych gołębi mięsnych istnieje
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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
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również możliwość wykorzystania krzyżowania pomiędzy rasami
w celu wykorzystania heterozji i jej
pozytywnych skutków na cechy rzeźne. Z nielicznych krajowych badań
naukowych wynika, że krzyżowanie
międzyrasowe ma wpływ na wyższy
udział mięśni piersiowych (tab. 1.)
Mięso dorosłych osobników cechują gorsze walory smakowe, stąd
sporadycznie dostępne u nas tuszki pochodzą wyłącznie od młodych
osobników. Nie są one szeroko dostępne w sieci dystrybucyjnej, stąd
zainteresowani nabyciem ich konsumenci powinni raczej poszukiwać je bezpośrednio u hodowców.
WALORY I SKŁAD TUSZKI SQUABS
W celu pozyskiwania wartościowych tuszek squabs, (czyli młodych gołębi), o pożądanych przez
konsumentów walorach smakowych i odżywczych dokonuje się
uboju młodych ptaków w wieku
28 dni. Do tego wieku młode ptaki
najintensywniej rosną (Zieleziński
i Pawlina, 2011). Uzyskiwane wtedy tuszki ważą 500-700 g w zależności od rasy. Wydajność rzeźna
kształtuje się na poziomie 74-76%,
co jest najwyższą wartością wśród
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wszystkich gatunków drobiu. Najcenniejszymi częściami tuszki są
mięśnie piersiowe oraz udowe,
stanowiąc odpowiednio: 25 i 10%
udział w masie tuszki. Podroby (żołądek, serce, wątroba) wykorzystuje się podobnie, jak te pochodzące
z innych gatunków drobiu. Używane są do przygotowywania innych
potraw, w tym pasztetów. W kuchni
staropolskiej tuszki pieczone były
w całości i doprawiane ziołami oraz
innymi przyprawami. W badaniach
Szmańko i in. (2001) nad uzyskaną
masą tuszek po uboju dwóch ras
gołębi mięsnych, stwierdzili wyższą
masę tuszki po uboju u rasy king
(750 g) w porównaniu do rasy wrocławski mięsny (564 g). Wydajność
rzeźna również była nieco wyższa
u rasy king (76,8%), niż u wrocławskiego mięsnego (74,5%). Z kolei
Miąsko i Łukasiewicz (2016) oceniając tuszki różnych mieszańców
ras mięsnych gołębi, uzyskali najwyższy udział mięśni piersiowych
w tusze u mieszańca gianthomer
× king. W stosunku do tuszek popularnych kurcząt brojlerów tuszki
gołębi mają większy udział mięśni piersiowych w tuszce nawet
o 13,02% (Borys i Pawlina, 2010).
Według Brzezińskiej (2006) udział
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Udział mięśni
piersiowych

Udział mięśni
nóg

king1

24,55

10,14

wrocławski mięsny1

25,32

10,49

koszua × king2

33,9

7,29

wrocławski mięsny × king2

31,91

8,08

koszua × ryś polski2

28,16

6,64

koszua × wrocławski mięsny2

32,75

7,81

wrocławski mięsny × giant homer2

28,63

7,48

koszua × giant homer2

28,49

8,05

strasser × strasser2

31,28

7,25

gianthomer × king2

30,84

6,70

Rasa/mieszaniec

Tabela 1. Procentowy (%) udział mięśni piersiowych i nóg w tuszce gołębi mięsnych.
(opracowanie własne na podstawie prac: Szmańko i in., 20011; Miąsko i Łukasiewicz2, 2016)

części jadalnych w tuszce wynosi
93,6%, a pozostałą część stanowią
kości. Grubość samych włókien
tkanki mięśniowej gołębi mięsnych
jest podobna jak u ptactwa łownego. Natomiast porównując średnice włókien mięśniowych w obrębie
ras mięsnych widoczne są niewielkie różnice. Pod względem składu
chemicznego mięso gołębie cechuje znaczny udział białka oraz optymalny poziom zawartości tłuszczu
śródmięśniowego. Jest go nieco
więcej (około 4-5%) względem mięwww.informatordrobiarski.pl

sa popularnych kurcząt brojlerów
(1,5%). Dzięki temu mięso to charakteryzuje się pożądaną soczystością. Brak jest natomiast znacznej
tkanki tłuszczowej podskórnej,
mimo dość wysokoenergetycznego żywienia mleczkiem, a później
rozmiękczoną karmą, cała energia dostarczana organizmowi jest
przeznaczana na rozwój tkanki
mięśniowej. Mięso tego gatunku
ponadto charakteryzuje odpowiednia wartość pH po uboju. Dla
konsumentów oprócz wartości
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odżywczej oraz ceny produktu ważne są także cechy organoleptyczne,
składające się na ocenę sensoryczną mięsa. Należą do nich: barwa, zapach, smak, kruchość oraz
soczystość. W przeprowadzonych
przez Zielezińskiego (2006) badaniach nad oceną sensoryczną mięsa trzech ras gołębi w skali 5 punktowej (od 1 do 5, przy czym ocena
5 oznacza najwyższą i pożądaną
wartość cechy) wskazują na dość
dobre postrzeganie przez konsumentów walorów sensorycznych
tego rodzaju mięsa.
ATUTY TUSZEK GOŁĘBI
MIĘSNYCH WZGLĘDEM
WYMOGÓW KONSUMENTA
Jak wskazują Moskal i Michalska
(2017) z przeprowadzonych badań
ankietowych wśród respondentów
prawie 70% odpowiedziało, że ma

obawy dotyczące obecności w mięsie różnych substancji. Innym ważnym kryterium był także poziom dobrostanu i zbyt intensywny system
chowu zwierząt. Również badania
Doktor (2005) wskazały, że wśród
kryteriów, jakimi przy wyborze
mięsa kierują się konsumenci, jest
poziom dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwo żywności. W świetle
tych badań w konfrontacji z ograniczeniami, jakie występują w możliwości stosowania intensywnej
produkcji gołębi mięsnych, wydaje
się, że ten gatunek drobiu może
sprostać wymogom najbardziej
wymagającej grupy konsumentów.
Gołębie ras mięsnych utrzymywane
są zazwyczaj w małych hodowlach
w systemie wolierowym, co zapewnia ptakom możliwość przebywania na świeżym powietrzu, a także
możliwość ekspresji ich naturalnych zachowań.

reklama
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Cenną informacją dla szczególnie
wymagającego konsumenta, zapewne będzie też fakt, że zazwyczaj
w małych przydomowych hodowlach podstawą żywienia gołębi jest
mieszanka całych ziaren zbóż oraz
nasiona roślin bobowatych, oraz
słonecznika, rzepaku i rzepiku, sorga, a także jałowca. Ześrutowanie
ich na jednorodną mieszankę ma
tę zaletę, że zapobiega selektywnemu pobieraniu pewnych składników paszy przez ptaki. Jednak
w takiej postaci gołębie niechętnie pobierają paszę. Negatywnym
aspektem stosowania śruty jest
fakt, że drobne cząstki powodują zapylenie w budynku, ale także
zwiększa jej straty. Ponadto drobne cząstki przywierają do dzioba,
a podczas pobierania wody z poidła zanieczyszczają znajdującą się
w nim wodę. Alternatywą dla mieszanek całych zbóż jest stosowanie
pasz w postaci granulowanej.
Wiele osób często degustuje mięso
gołębie i docenia jego smak, będąc na wyjazdach zagranicznych,
zwłaszcza w krajach, gdzie jest ono
szczególnie popularne. Przez to po
przyjeździe do Polski również są
zainteresowani spożyciem mięsa
tego rodzaju i chętnie poszukują go
www.informatordrobiarski.pl

w restauracjach. Poszerzenie dotychczasowej oferty produkcji drobiarskiej o produkt, który posiada liczne walory i sprawia, że jest
poszukiwany na rynku zwłaszcza
przez wymagających i zamożnych
klientów, którzy gotowi są zapłacić
wyższą cenę. W ich opinii jest to
wykwintny produkt premium, będący alternatywą dla popularnego
mięsa kurcząt brojlerów.
PODSUMOWANIE
Mięso młodych gołębi ras mięsnych
jest obecnie mało popularne. Cechują go swoiste walory smakowe
i dietetyczne. Jest ono szczególnie
wskazane w żywieniu dzieci oraz
osób podczas choroby, jak i w czasie rekonwalescencji. Mięso gołębi jest produktem delikatesowym,
którego walory doceniane są w innych krajach. W Polsce było również
popularne i chętnie spożywane,
jednak dziś tradycja jego spożywania zanikła. Jest to związane z ograniczoną jego dostępnością na rynku i brakiem znajomości jego walorów wśród konsumentów. Pozostaje mieć nadzieję, że popularyzacja
tego rodzaju mięsa spowoduje
wzrost zainteresowania wśród
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konsumentów oraz wzrost jego
produkcji w naszym kraju, a dawna tradycja jego spożywania znów
będzie kultywowana. Zapewne nie
w takim stopniu, jak popularnych
kurcząt brojlerów, aczkolwiek może
stanowić nie lada rarytas i ceniony
produkt delikatesowy do przygotowywania wykwintnych potraw
o unikalnych walorach smakowych
i odżywczych. Prowadzenie hodowli gołębi mięsnych jest także dobrą
alternatywą dla drobnych gospodarstw rolnych dysponujących budynkami inwentarskimi, które można przystosować oraz niewielkim
areałem ziemi uprawnej. Korzystnym rozwiązaniem byłoby również
wykorzystanie możliwości zrzeszania się producentów, co zapewnia
możliwość aplikowania o środki
finansowe oraz większe możliwości
poszukiwania kontrahentów i szerszego dostępu do rynku zbytu.
Promocja mięsa gołębi podczas
różnych imprez rolniczych, jako
jedno z wydarzeń towarzyszących
jest ważnym elementem wspierania rozwoju hodowli i ich wykorzystania kulinarnego. Często można
na żywo obejrzeć wystawiane gołębie ras mięsnych, zdobyć wiedze
dotyczącą zagadnień ich hodowli,
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a także dowiedzieć się więcej na
temat walorów dietetycznych i kulinarnych mięsa. Jednym z takich
wydarzeń był Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Gołębie na
talerzu”, na którym zaprezentowano potrawy przygotowywane z tuszek gołębi.
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--

2,8

--

--

-2,2

4,6

0,1

3,5

10,3

--

4,2

6,6

16,8

--

-0,6

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5 233 5 271

--

--

--

--

9 231 8 523

8 962 8 199

--

20 520 19 314

8 278 8 748

6 660 7 201

--

9 629 8 692

--

--

-0,7

--

--

--

--

8,3

9,3

--

6,2

-5,4

-7,5

--

10,8

--

--

--

4,7

8,6

--

9,7

--

--

--

8 532 8 001

7 426 7 395

--

10 080 9 204

--

--

--

--

--

--

--

--

4 778 4 482

--

--

--

--

9 104 8 405

9 224 8 698

--

--

6,6

--

--

--

--

8,3

6,0

--

6 122 6 337

5 011 4 770

8 810 8 355

14 646 14 278

9 534 9 362

21 053 20 822

9 608 8 834

9 455 8 765

9 323 8 438

21 522 19 002 13,3 21 733 20 938

6 500 6 211

8 296 7 639

--

9 778 8 915

--
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Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 11/2022 z dnia 24.03.2022 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.

9,3

9 156 8 379

podudzia z kurczaka

5,3

filety z piersi kurczaka 21 061 20 008

9 251 10 697 -13,5

-1,1

8 335 8 424

skrzydła z kurczaka

nogi z kurczaka

-4,9

6 897 7 254

ćwiartki z kurczaka

--

3,0

tuszki kurcząt patro9061,5 8796,1
szonych 65% z szyjami

--

5,4

-3,4

5,1

5,5

2,6

1,8

1,1

8,8

7,9

10,5

3,8

6,6

0,4

--

9,5

--

Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana
20.03. 13.03.
20.03. 13.03.
20.03. 13.03.
20.03. 13.03.
20.03. 13.03.
ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
2022 2022
2022 2022
2022 2022
2022 2022
2022 2022
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

tuszki kurcząt patro8781,3 8334,6
szonych 65% bez szyj

TOWAR

POLSKA

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (KONFEKCJA) za okres: 7-13.03.2022. Cena za tonę.

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA DROBNE

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-rurowo-koralikowe.
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:
KARMIDŁA DLA BROJLERA
TYPU BEST
(żółte, nowe). Cena 15 zł szt.
Nadaje się też do odchowu indyka.
a także
PROMIENNIKI GAZOWE
NA GAZ PŁYNNY Z ZAPŁONEM
PIEZOELEKTRYCZNYM
firmy francuskiej SBM.
Stan: nowe typ 26 XL, moc 14,5 Kw
Cena 1800 zł/szt. z gwarancją
Kontakt 505 158 939
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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 KURKI ODCHOWANE
TOWAROWE ISA BROWN I ISA TINTED
(białe i brązowe).
Data wstawienia 02.04.2022 r.
w ilości 36 000 szt. Odchów ściółkowy.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Specjalistyczny transport.
Tel. 576 867 602

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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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
LEGHORN, ISA BROWN, ISA TINTED
w ilości 33.000 szt.
Data wstawienia 21.02.2022 r.
Odchów ściółkowy.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
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

SORTOWNICE
SPRZEDAŻ – SKUP
Wydajność od 1600 szt./h
do 50.000 szt./h, możliwość
wraz z drukarką. Naprawy, remonty
kapitalne - wszystkie typy.
Tel. kom. 603 930 803
www.sortownicejuszczak.pl
e-mail: biuro.sortownicejuszczak@op.pl

SPRZEDAM KURKI LOHMANN
BRĄZOWY, BIAŁY, SANDY
w ilości 300 tys. szt. Wstawione:
11.10.2021, 21.10.2021, 21.11,2021,
09.12.2021, 06.01.2022
oraz kurki kolorowe ROSA.
Specjalistyczny transport.
Tel. kom. 531 658 989

www.informatordrobiarski.pl

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 OGÓLNOUŻYTKOWE
ROSA (KOLOROWE) oraz TOWAROWE
LOHMANN BRĄZOWY, LOHMANN BIAŁY
oraz ISA BRĄZOWE I BIAŁE,
w ilości 300.000 szt.
Data wstawienia:
25.11.2021, 03.12.2021, 20.12.2021,
04.01.2022, 26.01.2022, 22.02.2022,
03.03.2022, 23.03.2022, 02.04.2022.
Odchów ściółkowy (woliera).
Posiadamy specjalistyczny transport.
Tel. 608 751 567

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

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

PASZOCIĄGI SPIRALNE
nowe i używane, systemy pojenia,
brojlery nioska, wentylatory i inne.
www.agrafarm.pl
Tel. kom. 507 186 237, 504 837 771
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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
stronnie kupującego. Woj. dolnośląskie.
Kontakt: 780 11 55 60

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

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 JAJA Z WOLNEGO
WYBIEGU
Tygodniowa ilość 100 tys. szt.
Tel. 505 349 088
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SPRZEDAM
SPRZEDAM WAGI SAMOCHODOWE
- NOWE I UŻYWANE. Możliwy montaż.
tel.: 500 686 366, 572 422 007

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

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

SPRZEDAM KURKI 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

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

ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ WWW

informatordrobiarski.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

www.informatordrobiarski.pl
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USŁUGI
SKUTECZNY PROGRAM
ZWALCZANIA PTASZYŃCA
- oprysk nowoczesnym opryskiwaczem
włoskiej firmy na wysokość
do 6 pięter klatki.
Posiadamy specjalistyczne preparaty.
• profilaktyczne opryski przeciwko
salmonelli
• sprzedaż krzemionki
• mycie kurników
• białkowanie
CLEARCHEM, tel. 512 054 199
www.clearchem.pl/sklep

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

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

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

POSIADAM SPECJALISTYCZNY
TRANSPORT DO PRZEWOZU.
Oferuję usługę przewozu
kur niosek na fermy.
Tel. 608 751 567
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KUPIĘ
KUPIĘ JAJKA BRĄZOWE
LUB KREMOWE z chowu klatkowego
oraz chowu ściółkowego i wolnego
wybiegu. Stała współpraca.
Tel. 502 372 076, 503 004 721

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE

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

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

ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE (dane do wystawienia faktury)
Firma:

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

Adres:

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

NIP:

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

Osoba do kontaktu:

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

Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogłoszenie w ramce:
Treść ogłoszenia:

www.informatordrobiarski.pl
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Zgłoszenia pod adresem e-mail: drobiarski@koopress.com
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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!
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Age

19

Hog Slat

23

Agroblaz (art. sponsorowany)

47

Hopex

37

Agropian

13

Indoor

IV str. okł.

Arendt

50

Jotafan

30, 31

Bonita

8

Malesa

II str. okł.

Cembrit

7

Park drobiarski

III str. okł.

Deltafan

24, 25

P. H. Czachorowski

Ergoferm/Fienhage

16, 17

Saappur

27

Farma Żuromin

28, 41

Specht

14
5

1

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

39

Riello

Firma Drobiarska

43

Wit-Pol

35

Geneu

33

ZAW-BUD

29

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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