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Dzień dobry, temat szkodliwych skutków amoniaku w chowie drobiu
nie jest obcy hodowcom. Wzrost stężenia amoniaku ma negatywny
wpływ na zwierzęta i pracowników fermy. Doradzamy, jak można

ograniczyć emisję amoniaku pochodzącego z chowu drobiu
i trzody chlewnej. Pomocne mogą być bioaktywne związki roślinne

dodawane do paszy, które mają działania prozdrowotne – poprawiają
trawienie, wchłanianie i zatrzymywanie azotu w organizmie /s.4/.
Cechy produkcyjne i maksymalizacja efektów ekonomicznych to
priorytet każdego hodowcy. Jak wygląda chów stad rodzicielskich
kur nieśnych w dzisiejszych czasach? /s.16/. Poruszamy ważny
temat dla producentów drobiu – skażenie mikrobiologiczne jaj
wylęgowych. Dezynfekcja jest niewątpliwie konieczna, aby ograniczyć
liczbę drobnoustrojów. Jakie są możliwości dezynfekcji jaj wylęgowych?
Przedstawiamy tradycyjne, jak i alternatywne metody /s.46/.
Dla pasjonatów prezentujemy rasę LAKENVELDER
wywodzącą się z Holandii i Niemiec. To wyjątkowej urody gatunek
z ozdobnym upierzeniem /s.32/.
Katarzyna Urbaniak
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kurbaniak@koopress.com
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ŁAGODZENIE SZKODLIWYCH
SKUTKÓW AMONIAKU
W CHOWIE DROBIU
Dr inż. Ryszard Gilewski
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk

Pierwszy raz opisany związek amoniaku – salmiak (chlorek
amonu), został uzyskany około 332 roku p.n.e. z odchodów
wielbłądów, w pobliżu świątyni Amona w oazie Siwa na terenie obecnego Egiptu i stąd pochodzi jego nazwa „amoniak”,
używana w różnych formach w większości języków świata.
Chlorek amonu był też znany
przez średniowiecznych alchemików. Wspominał już o nim na początku XIII wieku Albert Wielki z Kolonii, niemiecki duchowny, a w XV
wieku Basilius Valentinus – członek
bractwa benedyktyńskiego – otrzymał amoniak, działając na sól
amonową – zasadą. Skład amoniaku ustalił francuski chemik Claude
Louis Berthollet (1784-1822).
Emisje i koncentracja gazów cieplarnianych (GHG) na ziemskiej
planecie, są wynikiem działalności
człowieka. Ponieważ rolnictwo jest
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trzecim czynnikiem przyczyniającym się do wytwarzania gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek
węgla (CO2), amoniak (NH3) i metan
(CH4), ograniczenie ich emisji, jest
dla nas wszystkich obecnie dużym
problemem.
Powietrze w drobiarskich pomieszczeniach w porównaniu z atmosferycznym zawiera mniej tlenu (02),
a więcej dwutlenku węgla (CO2)
oraz znaczne więcej niekorzystnie
działających szkodliwych gazów,
w tym głównie siarkowodoru (H2S)
i amoniaku (NH3), w zależności

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 369/06/2022

www.informatordrobiarski.pl

www.nowickifm.com
NASTRZYKIWARKI
SERIA MH W SAS

INNOWACYJNY SYSTEM WAŻENIA
I KONTROLI NASTRZYKU
- PEŁNA KONTROLA POZIOMU NASTRZYKU

OBROTOWA
ZRYWARKA ETYKIET

METALBUD SP. Z O.O.
Podlas, ul. Tomaszowska 90
96-200 Rawa Mazowiecka



46 814 55 00

HIGIENA I ŻYWIENIE

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

8

od gęstości obsady ptaków, rodzaju i wydajności wentylacji budynku, panującej w nim temperatury
i wilgotności powietrza oraz jakości ściółki (Sokołowicz, 2012).
Wszyscy już słyszeliśmy o zagrożeniach związanych z emisją gazów
cieplarnianych i o tym, jak mogą
one przyczynić się do zmiany klimatu na całym naszym globie. Dlatego musimy być świadomi znaczenia i konieczności ograniczania
tego zagrożenia dla unikalnego
ekosystemu i różnorodności biologicznej naszej planety. Nie możemy jednak uważać, że odpowiedzialność za zmniejszenie oddziaływania na środowisko, spoczywa
wyłącznie na rządach poszczególnych krajów i wielkim przemyśle. Zbyt łatwo możemy przeoczyć
i zlekceważyć – własne obowiązki.
Dzięki naszym codziennie podejmowanym wyborom i działaniom
jako jednostek, zarówno w życiu
osobistym, jak i zawodowym, możemy wywierać wpływ na światowe
wydarzenia. Może się to wydawać
dziwne, ale jeśli wielu z nas zacznie
działać lokalnie, nasze działania
staną się częścią łańcuchowej reakcji, o znacznie szerszym zasięgu,
być może nawet – światowym.

SPECJALIŚCI
W ODCHOWIE KUR
WOLIEROWYCH

Jako jedyny i wyłączny
przedstawiciel rasy NOVOgen
na rynku polskim
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Dostarczamy
pisklaki na terenie
całego kraju.
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WPŁYW AMONIAKU
Ze szkodliwych dla zdrowia ptaków (i ludzi) gazów zawartych
w pomieszczeniach drobiarskich,
najczęściej występuje amoniak,
powstający w wyniku mikrobiologicznego i enzymatycznego rozkładu związków azotowych, obecnych
w pomiocie (kwas moczowy, niestrawione białko) i w resztkach paszy.
W Tabeli 1. Przedstawiono orientacyjne wielkości wydalanych związków chemicznych z odchodami
reklama
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przez 1000 niosek. Z naukowego
punktu widzenia amoniak powstaje z rozpadu mocznika, który
w dużych ilościach znajduje się
w odchodach zwierzęcych. Ureaza
komórkowa jest enzymem - mediatorem tego procesu i głównym
źródłem bakterii kałowych. Mocznik rozkłada się na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak pozostaje
stabilny w płynnej frakcji gnojowicy w określonych warunkach, tzn.
gdy jest niski poziom pH i temperatury, a jednak mimo tego, może
się łatwo i często ulatniać. Gdy stężenie amoniaku w powietrzu pomieszczenia wzrasta wraz z ostrym
jego zapachem, oddziałuje on negatywnie zarówno na zwierzęta, jak
i na pracowników.
Amoniak jest gazem bezbarwnym,
o nieprzyjemnym zapachu, trującym, powodującym korozję i irytującym. Substancja ta łatwo wiąże
się z cząsteczkami kurzu unoszącymi się w powietrzu i może się
szybko rozprzestrzeniać, a następnie gromadzić w drogach oddechowych, powodując utratę rzęsek
i utrudniając oczyszczanie śluzówki. Częste narażenie zwierząt
na działanie amoniaku powoduje
podrażnienie i uszkodzenie ich
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Rodzaj odchodów
Rodzaj emisji

Płynne

Suche

zima

lato

zima

lato

6166

6667

5164

4901

Siarkowodór

117

138

49

24

Kwasy organiczne

611

555

245

245

Organiczne związki węgla

14583

22222

4738

8252

Kurz i pył

22917

41667

3023

9922

Amoniak

Tabela 1. Poziom szkodliwych domieszek gazowych w mg/h emitowanych
do środowiska przez 1000 kur nieśnych (Dobrzański , 2002, za Peshel, 1997).

błony śluzowej dróg oddechowych,
zwiększoną podatność na choroby
oraz pogorszenie wydajności i obniżenia poziomu dobrostanu.
Będący w powietrzu amoniak (NH3),
stanowi duże zagrożenie, oddziałując bezpośrednio na znajdujące się
w środowisku – źródła jego emisji. W atmosferze przekształca się
w sole amonowe, przyczyniając się
do zakwaszenia gleb i wód. Amoniak wydziela się głównie z odchodów gospodarskich zwierząt. Po
jego uwolnieniu z odchodów lub
po wymianie powietrza w pomieszczeniach inwentarskich (wentylacja) względnie po wytworzeniu
NH3 przez zmagazynowany obornik,
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znajdujący się na zewnątrz budynku - odchody stosowane są jako
nawóz pod różne uprawy.
ŹRÓDŁA POWSTAWANIA
AMONIAKU
Znane są sposoby ograniczania
powstawania i emisji amoniaku.
Obejmują one projektowanie budynków drobiarskich i zbiorników
na gnojowicę, systemów wentylacyjnych i metod oczyszczania
powietrza w pomieszczeniu oraz
postępowania z gnojowicą, a także różne sposoby związane z żywieniem drobiu oraz dodawaniem
do pasz dodatków pochodzenia
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roślinnego, mających istotny i korzystny wpływ na stan zdrowotny
i produkcyjność ptaków. Działanie
zapobiegawcze na poziomie fermy
drobiu tj. u samego źródła wydzielania amoniaku – jest doskonałym
sposobem, zmniejszającym jego
wydzielanie do atmosfery, a równocześnie przyczynia się do poprawy i zwiększenia poziomu dobrostanu drobiu i warunków pracy
obsługujących ptaki pracowników,
a także zmniejsza możliwość występowania w stadzie różnych chorób i spadku jego produkcyjności.
Udowodniono, że roślinne dodatki paszowe mają pozytywny wpływ
na obniżenie wydzielania się amowww.informatordrobiarski.pl

niaku z różnych jego źródeł. Stosowane bioaktywne związki roślinne,
poprawiają zdolność ptaków do
trawienia, wchłaniania i zatrzymywania azotu w organizmie, w wyniku czego, mniej jest jego wydalane
(tracone) z obornikiem, co oznacza, że w odchodach drobiu jest
również mniej mocznika i niestrawionego białka kałowego. W rezultacie mniej substratów azotowych
jest dostępnych do przekształcenia
w amoniak. Ponadto, specyficzne
związki fitogeniczne, mogą działać
bezpośrednio na obornik, hamując aktywność ureazy tak, że mniej
mocznika zostanie rozłożonego na
amoniak.

369/06/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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WYPRÓBOWANE
I PRZETESTOWANE SPOSOBY
OBNIŻANIA POZIOMU AMONIAKU

Ryc. 1. Zmiany oka kurcząt brojlerów
wywołane wysoką koncentracją amoniaku w kurniku (Aziz i Barnes, 2010).
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W długotrwałych badaniach przeprowadzonych w Republice Czech,
w Instytucie Badań Przyrodniczych
(PNRC), należącym do firmy Delacon, wykonano szereg różnych doświadczeń in vitro i in vivo, w celu
uzyskania nowych informacji na
temat wpływu związków fitogenicznych w paszy dla drobiu, na wydzielanie i działanie gazów (De Let i Chamusco, 2021). Obiecujące wyniki zaobserwowano zarówno w przypadku
chowu kurcząt brojlerów, jak i świń.
Pomiary przeprowadzone na zwierzętach utrzymywanych w 12 identycznych, hermetycznie zamkniętych pomieszczeniach, z własnym
systemem regulowania warunków
klimatycznych wykazały, że chociaż
produkcja amoniaku szybko wzrastała w fazie wzrostu drobiu i świń,
możliwe było jej zahamowanie poprzez dodanie do paszy fitogenicznych dodatków paszowych. W długotrwałych badaniach kształtowania się warunków środowiskowych
w odchowie brojlerów stwierdzono,
że koncentracja amoniaku w brojlerni, utrzymywała się na stałym
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poziomie, z tym że średni jego poziom, nie wpływał negatywnie na
wydajność ptaków. W rezultacie
uzyskano obniżenie poziomu amoniaku o 35% w 35 dniu odchowu,
a 24% – w całym cyklu produkcyjnym brojlerów. Amoniak jako gaz
lżejszy od powietrza gromadzi się
w górnych warstwach pomieszczenia, stanowiąc problem w przypadku chowu drobiu w wielopiętrowych
klatkach, jak i w systemie ściołowym.
Amoniak nawet w małej koncentracji, łatwo rozpuszcza się w wodzie,
tworząc zasadę amonową, wywołującą podrażnienie spojówek, zapalne
stany rogówki i spojówki oraz światłowstręt (Ryc. 1). Podrażnia błony
śluzowe górnych dróg oddechowych
ptaków, a przenikając w głąb tkanek,
wywołuje zapalenie błon śluzowych,
zwiększając ich wrażliwość na działanie czynników zakaźnych. Duża koncentracja amoniaku w pomieszczeniu, powyżej 26 ppm, przyczynia się
do porażenia ośrodka oddechowego
ptaków będąc często powodem ich
śmierci (Sokołowicz, 2021).
Od połowy 2010 r. w odchowie kurcząt brojlerów obowiązują przepisy dyrektywy unijnej oraz krajowe
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, nakładające na pro-
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ducentów obowiązek monitorowania
poziomu amoniaku podczas produkcji, który bez względu na obsadę,
wiek ptaków czy porę roku nie powinien przekroczyć 20 ppm.
KORZYŚCI
Dodawane do pasz drobiowych,
roślinne związki bioaktywne, dostarczają naturalnych i wydajnych
sposobów, ograniczających emisję
amoniaku, pochodzącego z chowu
drobiu i trzody chlewnej. Jest to dla
obu gatunków zwierząt gospodarskich korzystna sytuacja, która zapewnia dobrostan i dobre warunki
środowiskowe nie tylko zwierzętom,
ale i pracownikom, dzięki czemu
wydajność zwierząt utrzymuje się
na dobrym poziomie, a nawet jest
poprawiana, przy jednoczesnym
zmniejszeniu ryzyka występowania chorób układu oddechowego,
związanych z działaniem amoniaku. Producenci drobiu lub trzody
chlewnej, odgrywają zasadniczą
rolę w zmniejszaniu uwalniania
amoniaku do atmosfery, przyczyniając się tym samym, do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska
i poprawy ogólnego stanu zdrowotnego na naszej planecie.
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filtr zaciemniający
na wentylator szczytowy
1370x1370 mm

osłona na wentylator

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

Agropian System

Agropian System
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CHÓW STAD RODZICIELSKICH
KUR NIEŚNYCH
Bartosz Korytkowski

W kraju hodowla drobiu obejmuje następujące po sobie etapy: fermy zarodowe, prarodzicielskie, następnie fermy rodzicielskie, czyli reprodukcyjne I0 i II0, zaś fermy towarowe
stanowią podstawę tejże hodowli. W fermach zarodowych
prowadzi się genetyczne doskonalenie stada, fermy prarodzicielskie i rodzicielskie (reprodukcyjne) krzyżują i następnie namnażają odpowiednio dobrane rody, w ten sposób powstają mieszańce międzyrodowe bądź międzyliniowe
a ich potomstwo (mieszańce towarowe) przekazywane jest
do ferm towarowych.
Doskonalenie genetyczne populacji drobiu jest ukierunkowane
z reguły na maksymalizację ekonomicznych efektów, a w przypadku drobiu nieśnego brane są pod
uwagę głównie cechy produkcyjne.
Fermy rodzicielskie mają za zadanie produkowanie (za pośrednictwem zakładów wylęgowych) mieszańców międzyrasowych i międzyrodowych dla ferm towarowych.
Na tym etapie nie prowadzi się już
selekcji, a wyłącznie krzyżowanie
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rodów i linii. Dzięki temu krzyżowana populacja uzyskuje przewagę
poszczególnych cech użytkowych.
W zależności od kierunku użytkowania będą to:
• kurki do produkcji jaj konsumpcyjnych albo,
•
pisklęta obu płci do produkcji
drobiu rzeźnego.
W przypadku doskonalenia kur nieśnych prowadzona praca hodowlana ma na celu uzyskiwanie
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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
tel. kom. 609 668 004
tel.: 33 845 82 90, 33 841 10 57
e-mail: witpol@witpol.com.pl

e-sklep
www.sklep.witpol.com.pl

www.witpol.com.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

postępu hodowlanego oraz utrzymywanie wartości danych cech
na właściwym poziomie. Ponadto
celem jest również uzyskanie siły
przekazywania tych doskonalonych
cech na potomstwo, a w efekcie
dąży się do wysokich efektów krzyżowania (krzyżowanie towarowe)
oraz czystych linii hodowlanych.
Kury kierunku nieśnego „objęte” są
pracą mającą na celu:
• w okresie produkcyjnym zmniejszenie upadków poprzez zwiększenie przeżywalności i odporności na choroby (wartości upadków
to: do 0,1% tygodniowo albo też
około 5,2% w ciągu roku),
• zmniejszenie kosztów żywienia drobiu, które to powinno się
kształtować w wartościach poniżej 2 kg paszy na 1 kg pozyskiwanych jaj,
•
utrzymanie właściwego dobrostanu kurek ważnego szczególnie
w intensywnym chowie drobiu,
• pozyskiwanie odpowiedniej liczby
jaj jak najlepszych pod względem
jakościowym, cechujących się:
odpowiednią wyrównaną masą,
dobrą jakościowo (wytrzymałą)
skorupą, odpowiednią barwą i jakością żółtka, brakiem ciał obcych, plam krwistych i mięsnych.
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Należy podkreślić, że we wszystkich tych pracach w dużej mierze
są brane pod uwagę oczekiwania
konsumentów, którzy jak wiadomo, coraz częściej są zainteresowani tym, w jakich warunkach
przebiegał chów kur, poszukiwane są ponadto jaja pochodzące
z chowu ekstensywnego, gdzie
jest maksymalnie zachowany
dobrostan ptaków, jak również
popularnością cieszą się jaja
z chowu ekologicznego, w którym
jaja są produkowane w oparciu
o pasze naturalne w kontrolowanych warunkach środowiskowych.
Konsumenci mobilizują także
producentów do tego, ażeby ciągle podnosić jakość surowców
drobiarskich (w tym jaj) oraz zapewnić im żywność bezpieczną.
Wielkotowarowa produkcja jaj konsumpcyjnych w naszym kraju prowadzona jest zarówno na głębokiej
ściółce, jak i w klatkach. W zależności od określonej linii genetycznej
produkowane jaja będą posiadały
skorupę od białej do ciemnobrązowej. Poziom produkcji nieśnej
i jej przebieg w dużym stopniu
zależą od prawidłowego wychowu kurek, czyli przygotowania ich
do tego cyklu produkcyjnego.
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Ażeby w pełni wykorzystać potencjał genetyczny kur kierunku nieśnego, należy zapewnić im odpowiednie warunki mikroklimatyczne
i zbilansowane żywienie.
Parametry użytkowe niosek uzyskiwane w okresie produkcyjnym
(liczba pozyskiwanych jaj, średnia
masa jaj, spożycie i wykorzystanie
paszy), są w dużej mierze uzależ-
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nione od ich rozwoju fizjologicznego i masy ciała w 11-17 tygodniu
życia. W wychowie kur nieśnych
dąży się do uzyskania odpowiedniej masy ciała, wyrównania stada
w 16 tygodniu życia. W tym celu
należy zapewnić ptakom stabilną
temperaturę, wilgotność względną,
oświetlenie, paszę zbilansowaną
oraz właściwą obsadę.
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Producent wyposażenia dla Ferm Drobiu oferuje systemy:
ściółkowe, wolierowe, ekologiczne, z wolnym wybiegiem
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Oferujemy systemy chowu ściółkowego:
Odchowalnie wolierowe
Chów produkcyjny ściółkowy
Chów produkcyjny wolnowybiegowy
Chów EKOlogiczny

Oddział Fienhage w Polsce

NE

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

WO EKOLOG
CT
I
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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
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Czas rozpoczęcia nieśności stada można stymulować za pomocą
światła lub odpowiedniego programu żywienia i powinien on być
ściśle powiązany ze stopniem rozwoju kurek. Dla większości linii
wysoko produkcyjnych stymulacja
światłem zalecana jest dopiero
wówczas, kiedy kurki osiągną masę
ciała około 1250 g, a jednocześnie
całe stado będzie dobrze wyrównane (minimum 80%).
Po rozpoczęciu nieśności bardzo

ważny jest dalszy rozwój somatyczny i stopniowy wzrost masy ciała.
W chwili rozpoczęcia nieśności
– uzyskania dojrzałości płciowej
(około 5% nieśności) kurki powinny ważyć około 1400-1500 g. Między
5 a 90% nieśności (do osiągnięcia
szczytu nieśności przypadającego
na 25-26 tydzień życia) masa ciała kurek powinna wzrosnąć o 300
g, a spożycie paszy zwiększyć się
o około 40%. Te czynniki decydują o późniejszej wytrwałości

reklama
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W całym okresie produkcyjnym
poza doskonale zbilansowaną
dawką pokarmową
dostosowaną do fazy nieśności
nioskom należy zapewnić
odpowiednie warunki
mikroklimatyczne.

nieśności, jak też o masie jaj, wytrzymałości skorupy i utrzymaniu
dobrej kondycji niosek. Nioski zbyt
wcześnie wprowadzone w nieśność
mają niższą masę ciała, ograniczoną wytrwałość nieśności, zbyt
niską masę jaj, gorsze upierzenie,
podwyższone upadki w okresie
produkcyjnym, brak stabilności
w nieśności.
Okres produkcji nieśnej kur można podzielić na następujące cztery
okresy:
• 1 8 - 35 tydzień – szczyt nieśności
– ma miejsce także wzrost masy
ciała, nieśności i masy jaj, bardzo
ważna w tym okresie jest ilość
spożywanej paszy przez nioski,
• 3 5 – 50 tydzień – nieśność kurek
utrzymuje się na poziomie ponad 90%, następuje dalszy wzrost
masy pozyskiwanych jaj,
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• 5 0 – 65 tydzień – w tym okresie
ważna pozostaje wytrwałość nieśności, odpowiedni poziom wapnia w paszy oraz optymalizacja jej
wykorzystania,
•
65 tydzień do końca użytkowania – należy w tym okresie zwrócić szczególną uwagę na poziom
oraz formę podawanego nioskom
wapnia.
Żywienie jest czynnikiem, który
podobnie jak światło, pełni podstawową rolę w kształtowaniu cech
produkcyjnych kur. Ptaki w typie
nieśnym mimo szybkiego tempa
wzrostu, dużej liczby składanych
jaj i szybkiej przemiany materii,
w przeciwieństwie do ptaków w typie mięsnym, nie wykazują tendencji do nadmiernego spożywania
paszy. Program żywieniowy powinien uwzględniać poszczególne
okresy rozwoju zarówno kurcząt,
jak i niosek. Właściwy program żywienia kur powinien rozpoczynać
się już od pisklęcia jednodniowego
i trwać do końca nieśności. Żywienie kur odpowiednią paszą w tych
ważnych okresach nieśności ma
istotne znaczenie dla stanu zdrowotnego, jak i jakości skorupy jaja.
W celu uzyskania dobrej wydajności reprodukcyjnej przyrosty masy
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ciała ptaków powinny znajdować
się pod stałą kontrolą. Zalecane
wartości masy ciała ptaków w danym wieku odnoszą się zawsze
do ostatniego dnia określonego
tygodnia życia. O tym, czy ptaki
prawidłowo się rozwijają, można
się przekonać ważąc je kontrolnie
co 2-3 tygodnie, i wówczas około
80% osobników powinno osiągnąć
masę ciała równą średniej z tolerancją +-10%. Takie wyrównanie
stada zapewnia większą produkcję
i pozwala uniknąć wielu chorób.
Należy także podkreślić, że zmierza
się do określenia ścisłej zależności między zwiększeniem nieśności
i dobrostanem niosek w tym także
ich zdrowia.
W całym okresie produkcyjnym
poza doskonale zbilansowaną
dawką pokarmową dostosowaną
do fazy nieśności nioskom należy
zapewnić odpowiednie warunki mikroklimatyczne. W chowie ściółkowym zachowuje się obsadę 6 – 6,5
szt./m², temperatura w kurniku powinna wynosić około 14 - 160C, wymiana powietrza: zimą: 1,5 - 2,0 m³/
kg masy ciała/h, szybkość przepływu powietrza 0,3 – 0,5 m/s; latem
4,0 – 6,0 m3/kg masy ciała/h, przy
szybkości przepływu powietrza –
www.informatordrobiarski.pl

do 1,5 m/s, wilgotność względna
powietrza 55 – 65%, oświetlenie:
długość dnia świetlnego 14 – 17 h/
dobę przy natężeniu światła 1,5 W/
m². W okresie produkcji nieśnej
nie należy skracać długości dnia
świetlnego.
Produkcyjność stada jest definiowana w postaci wskaźnika nieśności stanu początkowego lub stanu
średniego niosek.
% nieśności stada = liczba jaj w analizowanym okresie: średni lub początkowy stan niosek x liczba dni.
W Polsce notuje się zmniejszanie udziału rodzimej zarodowej
hodowli drobiu. Jest ono konsekwencją walki konkurencyjnej
w zakresie rozprowadzania materiału hodowlanego. Krajowe fermy
częstokroć nie są w stanie sprostać
tym zmaganiom z wielkimi międzynarodowymi koncernami hodowlanymi, które dysponują bardzo dużymi kapitałami. Aktualnie
krajowa hodowla kur nieśnych jest
zlokalizowana w dwóch fermach
zarodowych, w których jest doskonalonych kilkanaście rodów kur
wykorzystywanych do produkcji
komercyjnych zestawów rodzicielskich i niosek towarowych.
Spis piśmiennictwa dostępny u autora
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KURY LAKENVELDER
– RASA DLA PASJONATÓW
Marcin Różewicz

Kura domowa to gatunek, który powstał w procesie domestykacji dzikiego kura bankiwa (Gallus gallus) i jego podgatunków około 5-6 tys. lat temu. Ten długi proces, który
obejmował selekcję i hodowlę zaowocował wytworzeniem
wielu ras. Powstawały one w wyniku działania kierunkowej
hodowli i doboru naturalnego.
Na bazie lokalnych populacji ptaków wykształciły się rasy, które
cechowało zróżnicowanie fenotypowe i genotypowe. Do początku
XX w. hodowla drobiu prowadzona
była wyłącznie w chowie przyzagrodowym, bez stosowania programów szczepień i żywienia, stąd
hodowane ptaki musiały być przystosowane do lokalnych warunków
atmosferycznych i odporności na
patogeny oraz być samodzielne
w zdobywaniu pokarmu na pobliskich ścierniskach, sadach i łąkach.
Każda z ras miała swój niewielki zasięg geograficzny zazwyczaj ograniczony do terenu jednego kraju,
a nawet jego regionu, oraz swoją
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niepowtarzalną historię związaną
z procesem jej powstawania. Utożsamiana była także jako element
dziedzictwa hodowlanego i kultury danego narodu. Obecnie jednak
intensyfikacja i globalizacja produkcji drobiarskiej oparta o wysokoprodukcyjne linie genetyczne,
sprawiła, że produkty drobiarskie
stały się szeroko dostępne i tanie,
a tradycja przydomowego chowu
i lokalne rasy kur zaczęły zanikać.
Wiele ras ma obecnie niewielką
liczebność populacji i są zagrożone wyginięciem. Jednak jako ważny element kultury i pozostałość
dziedzictwa hodowlanego poprzednich pokoleń oraz część
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Fot. 1 Kogut rasy lakenvelder

bioróżnorodności genetycznej kury
domowej włączane są do programów ochrony zasobów genetycznych. Część z ras, ze względu na
ciekawe cechy pokroju uznawane
są obecnie również za rasy amatorskie (utrzymywane przez pasjonatów jako ptaki o ciekawym pokroju i walorach użytkowych). Do
tej grupy zaliczana jest rasa lakenvelder. Kontrastowe czarno-białe
upierzenie z charakterystycznym
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jego rozmieszczeniem (czarne:
głowa, szyja i ogon; biały tułów: fot
1 i 2) zainteresowały grupę entuzjastów rasy, która jest coraz liczniejsza. Kury lakenvelder prezentowane są również na wystawach
ozdobnych w Polsce oraz innych
krajach Europejskich. W Holandii
natomiast funkcjonuje stowarzyszenie hodowców pod nazwą „De
Lakenvelder en Vorwerkhoender
club”, którego celem jej populary-
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Fot. 1 Kura rasy lakenvelder

zacja i wspieranie hodowli tej rasy
(fot. 3).
POCHODZENIE
Informacji dotyczących daty wyodrębnienia oraz miejsca poszukuje
się w literaturze. Rasa lakenvelder wywodzi się z rejonów geograficznych dwóch krajów: Holandii
i Niemiec. Choć ostateczny pokrój
i użytkowość wykształciła się wławww.informatordrobiarski.pl

śnie w tych krajach około XVIII
wieku, to jednak historia rasy jest
znacznie dłuższa. Kury o charakterystycznym pokroju i rozmieszczeniu czarno-białego upierzenia zaczęto hodować w Palestynie około
600 lat temu. Większa proporcja
białego upierzenia w stosunku do
czarnego miała wśród Żydów znaczenie zwyciężania dobra przez zło.
Ptaki tej rasy były więc preferowane ze względów kulturowych,
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Fot. 3. Wystawa Holenderskiego Stowarzyszenia Hodowców. Prawy górny róg logo.
(Źródło: https://www.lakenvelder-vorwerkclub.nl/2018/01/keuringsverslag-Lakenfelckas-oneto-europashow/)

ale także ze względu na mięso. Tuszki kogutów były pieczone i spożywane. Następnie około XV i XVI wieku, wraz z migracją Żydów do Europy, na tereny dzisiejszej Holandii
i Niemiec trafiły ptaki o ciekawym
upierzeniu, których hodowla zaczęła się rozpowszechniać. Byli to
protoplaści obecnej rasy lakenvelder. Jedną z najwcześniejszych informacji o dacie występowania kur
lakenvelder na terenie Europy jest
data 1797 r., gdzie w rejonie Utrechtu oraz wsi Lakerveld występowały kury o charakterystycznym dla
tej rasy czarno-białym upierzeniu
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(Schmidt, 2007). Prawdopodobnie
od tej miejscowości, rasa mogła
wziąć swoją obecną nazwę w języku niemieckim, holenderskim,
a także angielskim jako lakenvelder. Nazwa rasy mogła wziąć się
także od holenderskiego słowa lakenvel co w tłumaczeniu oznacza
białą kartkę w kratkę. Wraz z przemieszczaniem się ludzi, kury te rozprzestrzeniły się poza pierwotny
obszar ich hodowli (Holandi i Niemiec) i zostały sprowadzone m.in.
po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych w 1900 r. i zostały oficjalnie wpisane do amerykańskiego
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Fot. 4. Kogut i kury nowej niebieskiej odmiany (po lewej).
Na zdjęciu znajduje się również para kur standardowej odmiany czarnej
oraz kogut splash. (Autor: M Różewicz)

standardu drobiu (Roberts, 1997).
Dziś rasa ta ma znaczenie amatorskie i jest hodowana na całym
świecie, jednak hodowcy są dość
rozproszeni. Istnieje więc potrzeba
stowarzyszania się w związki i kluby celem prowadzenia efektywnej
pracy hodowlanej. Stowarzyszenie
hodowców tej rasy na terenie Niemiec zostało założone stosunkowo
późno, dopiero bowiem w 1967 r.
(Shmidt, 2007). Obecnie istnieje
także klub hodowców kur lakenvelder w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych. Praca oraz zaangażowanie hodowców i pasjonatów
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rasy zaowocowała powstaniem nowej odmiany barwnej – niebieskiej.
Odmiana ta charakteryzuje się jasnoszarą barwą upierzenia w miejscu, gdzie u standardowej odmiany występuje czarne upierzenie.
W trakcie prac selekcyjnych jest
także odmiana splash, u której występuje mieszanina barw czarnej,
szarej oraz białej na głowie, oraz
ogonie, reszta upierzenia pozostaje
czysto biała (fot. 4). Poza standardową formą (potocznie nazywaną
„dużą”), istnieje także forma miniaturowa o mniejszej masie ciała. Powstała ona w 1937-1939 r.
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Fot. 5.

Fot. 6. 12. tygodniowe kurczęta lakenvelder
(od lewej kurka po prawej kogucik)
www.informatordrobiarski.pl
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w regionie Twente na terytorium
Holandii. Miniaturowa forma została otrzymana przez niemieckiego hodowcę Borgera, który uzyskał
ją krzyżując duże kury lakenvelder
z belgijską rasą kur miniaturowych
bassete oraz brodaczami karłowatymi (Shmidt, 2007).
CHARAKTERYSTYKA RASY
Cechą wyróżniającą tę rasę spośród
wielu innych jest niewątpliwie kontrastowe czarno-białe upierzenie.
Pomimo licznych ras i występujących
w ich obrębie odmian barwnych nie
posiada tak charakterystycznego,
jak u kur lakenvelder rozmieszczenia. Głowa oraz szyja, a także ogon
mają czarne upierzenie, natomiast
tułów ma białą barwę. Kierunkiem
selekcji jest doskonalenie tej cechy.
Za wady uznaje się bowiem występowanie białych piór na obszarach,
gdzie upierzenie powinno być czarne, a także czarnych pojedynczych
piór na tułowiu. Wyjątek stanowią
pióra siodła u koguta, które mają
czarną barwę z białym konturowaniem (fot. 1). Zachowanie charakterystycznych cech jest ważne, gdyż
jest to wymóg wyznaczonym we
wzorcu rasy. Ma to istotne znacze-
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nie, gdy ptaki mają być oceniane na
wystawach, ale także ze względu na
utrzymanie specyficznego pokroju,
dzięki któremu rasa posiada oryginalny wygląd i przetrwała.
U tej rasy uwagę zwraca także proporcjonalna budowa i harmonijna
sylwetka. Tułów jest u nich nieco
wydłużony, skrzydła przylegają mocno do ciała, nieco opuszczone w dół.
Sterówki ogona są dość długie i szerokie, czarnej barwy. Układają się
u kury w kształt wachlarza (fot. 2).
U koguta dodatkową ozdobą są szerokie i łukowato wygięte w dół sierpówki. Głowa proporcjonalna. Lakenvelder posiadają pojedynczy grzebień o 5-7 ząbkach. U kury jest on
mniejszy, natomiast u koguta większy i bardziej masywny, nie powinien
jednak opadać na bok. Zausznice są
barwy białej. Oczy natomiast mają
kolor w odcieniu pomarańczowo-czerwonym do bursztynowego.
Skoki są barwy sino-niebieskiej.
Masa ciała dorosłego koguta wynosi
2,25-2,7 kg (Roberts, 1997). Standard
europejski określa masę ciała dla
koguta od 1,75 do 2,25 kg. Masa ciała
kury wynosi około 2,0 kg. U formy
miniaturowej kogut waży 0,9 kg, kura
0,8 kg. (Verhoef, 2006). Młode pisklęta tej rasy po wykluciu mają żółtą
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barwę puchu z szaro-czarnym nalotem na grzbiecie oraz głowie (fot. 5).
Na podstawie barwy puchu nie ma
jednak możliwości odróżnienia płci
piskląt. Proces opierzania następuje podobnie jak u pozostałych ras
ozdobnych, a 6-tygodniowe kurczęta posiadają wykształcone upierzenie. Charakterystyczne dla rasy rozmieszczenie czarno-białego upierzenia młode ptaki uzyskują około
5 miesiąca życia, a więc stosunkowo
późno można przeprowadzić selekcję. We wcześniejszym okresie rysunek upierzenia bywa „rozmyty” (fot.

6). Lakenvelder to ptaki o żywym
temperamencie, aktywne i ruchliwe, które zachowały zdolność do
lotu. Wymagają więc dostępu do
wybiegu, który powinien być ogrodzony. Mając możliwość korzystania
z wybiegu, w okresie wegetacyjnym
ptaki uzupełniają swoją dietę o zielonkę, zioła oraz owady i bezkręgowce. Niezbędnym wymogiem dla
ptaków wystawowych jest ich zaobrączkowanie. Dla ptaków tej rasy
przeznacza się obrączki o rozmiarze
– 16 dla kury, 18 dla koguta. Należy tego dokonać maksymalnie
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do 12 tygodnia życia. W późniejszym
okresie może być to trudne lub nawet niemożliwe. W Polsce jest to
rasa mało liczna, choć widoczne
jest nią zainteresowanie hodowców.
WALORY UŻYTKOWE
Współcześnie lakenvelder to rasa
uznawana za amatorską. Hodowcy pasjonaci utrzymują te ptaki ze
względu na aspekt ozdobny, ale
w pewnym stopniu wykorzystują
także nadmiar jaj pozyskiwanych

od kur. Lakenvelder reprezentuje typ lekki, ponieważ pierwotnie użytkowane były jako nioski.
Nadliczbowe koguty zbędne w gospodarstwie przeznaczano na ubój,
choć nie mają one wybitnych cech
mięsnych, posiadają one raczej słabe umięśnienie. Dawniej jednak,
w warunkach chowu ekstensywnego, kury te znosiły znaczną ilość
jaj. W zależności od żywienia i warunków utrzymania jedna nioska
tej rasy może dostarczyć od 120 do
160 jaj o masie około 55 gram.
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Ich skorupka może mieć barwę od
czysto białej do lekko kremowej.
Udział skorupy w stosunku do masy
znoszonego jaja wynosi około 8%.
W treści jaja białko stanowi około
36,5g, co stanowi 62% udział w masy
znoszonego jaja. W badaniach porównawczych kur lakenvelder, isa
brown i messa 443 utrzymywanych
w chowie wolnowybiegowym nie
stwierdzono różnic w zawartości
cholesterolu w żółtku jaj (Różewicz,
2013). Jako dość dobre nioski rzadko wykazują instynkt kwoczenia i nie
wysiadują jaj. Chociaż zdarzają się
sporadycznie osobniki, które wykazują ten instynkt. Ze względu na
bardzo żywy temperament, dużą samodzielność w zdobywaniu dodatkowych źródeł pokarmu na wolnym
wybiegu oraz ruchliwość. Kury te nie
znalazły zastosowania w produkcji
nieśnej, w której poprzez krzyżowanie ras takich jak: rhode island red,
leghorn, new hempshire, uzyskuje
się wysokoprodukcyjne nioski przeznaczone do chowu klatkowego lub
ściółkowego w intensywnej produkcji. Jest to rasa amatorska polecana
tym hodowcom, którzy oprócz walorów ozdobnych chcą uzyskać pewną
ilość jaj konsumpcyjnych na własne
cele. Rasa mimo nielicznej popu-
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lacji i zawężonej puli genetycznej
charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami reprodukcyjnymi. Średni
procent zapłodnienia jaj kształtuje
się na poziomie 94%, natomiast
wylęgowość z jaj nałożonych 95%
(Różewicz i wsp., 2016). Pierwszych
jaj od młodych kurek tej rasy można spodziewać się około 21 tygodnia
życia. Początkowo mają one niską
masę (45-50 g) jednak wraz z wiekiem ich masa zwiększa się (do 5560g). Ze względu na stosunkowo
dobrą nieśność, kontrastowe upierzenie oraz chęć przebywania na
wolnym wybiegu, kury lakenvelder
predysponowane są do utrzymywania ich w gospodarstwach agroturystycznych.
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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.

ZESTAW DO PROFESJONALNEGO
ROZDRABNIANIA SŁOMY
I ŚCIÓŁKOWANIA SIECZKĄ W KURNIKACH.
Ściółkowanie sieczką słomy w kurnikach maszyną rozdrabniającą, to dość częsta praktyka wśród
hodowców i choć spełnia wiele oczekiwań co do
chłonności ściółki, to niestety obarczona jest dwoma dość istotnymi wadami:
• pierwsza z nich to niewątpliwie duże zapylenie, powodujące osiadanie kurzu na wszystkich urządzeniach zainstalowanych w kurniku.
• druga to bardzo duże zagrożenie zaprószenia ognia spowodowane obecnością kamieni
w słomie.
Przedstawiamy zestaw dwóch maszyn, które
w pełni zapewniają poprawne cięcie i mielenie
słomy (4 długości sieczki) oraz praktycznie bezpyłowe rozprowadzenie materiału w kurniku.
Pierwsza maszyna to rozdrabniacz słomy FALCON SF-185, urządzenie służy do rozdrabniania
i mielenia słomy zwiniętej w okrągłe baloty.
Druga maszyna to znany już w naszej ofercie dyspenser do ściółkowania takimi materiałami jak:
sieczka słomy, torf, trocina, dowolne mieszanki
torfu z trociną, łuska słonecznika itp.

Zastosowanie obu
maszyn do przygotowania ściółki gwarantuje
uzyskanie
najwyższej jakości
sieczki oraz równomiernego jej rozłożenia w kurniku.
Szczegółowych informacji udzielamy indywidualnie, dostosowując ustawienia maszyn do potrzeb
hodowcy.
Decydując się na zakup, firma AGROBLAZ dostarcza i uruchamia maszyny u Klienta.

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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MOŻLIWOŚCI DEZYNFEKCJI
JAJ WYLĘGOWYCH
dr inż. Joanna Żebrowska1
dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM2
1
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

Skażenia mikrobiologiczne jaj wylęgowych stanowią ważny
problem w produkcji drobiu, którego efektem mogą być słabsze wskaźniki wylęgowości oraz wydajności piskląt. Oczywisty jest fakt, że należy zachować wysokie standardy higieny
w wylęgarniach drobiu, aby zminimalizować zabrudzenia jaj,
jednak dalsza ich dezynfekcja jest również konieczna, w celu
ograniczania liczby drobnoustrojów. Bakterie znajdujące się
na powierzchni jaj wylęgowych mogą potencjalnie przenikać
do skorupy poprzez pory lub ubytki strukturalne i tym samym zanieczyszczać wnętrza jaj. Może to skutkować zakażeniem rozwijającego się zarodka, co może doprowadzić nawet
do ich śmierci.
Stąd też ograniczenia występowania drobnoustrojów na skorupce
jaj wylęgowych poprzez zastosowanie tradycyjnych i alternatywnych metod dezynfekcji, może potencjalnie zapobiec pogorszeniu
się wybranych wskaźników wylęgo-
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wości jaj. Dezynfekcję wykonuje się
metodą suchą (fumigacja), którą
przeprowadza się bezpośrednio po
zbiorze jaj, a następnie pozostawia
się je w suchym i czystym magazynie, gdzie zapewnia się temperaturę przechowywania 13-15°C
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oraz wilgotność względną 75%. Ponowną dezynfekcję wykonuje się
przed włożeniem jaj wylęgowych
do komory lęgowej inkubatora (Kubaczyński i in. 2016). Drugą stosowaną metodą jest metoda mokra,
która polega na oprysku lub zanurzeniu skorupki jaj w odpowiednim
roztworze środka dezynfekcyjnego (Oliveira i in. 2021). W tabeli 1
przedstawiono analizę wybranych
metod dezynfekcji jaj wylęgowych.
TRADYCYJNE METODY
DEZYNFEKCJI JAJ
Popularną metodą stosowaną
w tradycyjnej dezynfekcji jaj wylęgowych jest fumigacja mieszaniną
formaliny z nadmanganianem potasu w stosunku 2:1. Formaldehyd
jest łatwo rozpuszczalnym w wodzie związkiem, o ostrej i nieprzyjemnej woni. Skuteczność przeciwdrobnoustrojowa
formaldehydu wynika z jego zdolności do
oddziaływania na białka i zasady
kwasów nukleinowych mikroorganizmów, hamując tym samym
ich wzrost (Oliveira i in. 2021). Jak
podaje Cadirci (2008) w celu skutecznej dezynfekcji jaj, konieczne jest stosowanie formaldehydu
www.informatordrobiarski.pl

w stężeniach odpowiednich do
czasu ekspozycji. Czynniki takie
jak wielkość komory fumigacyjnej, czas ekspozycji, temperatura
i wilgotność wpływają na ilość formaldehydu niezbędną do przeprowadzanie odpowiedniej fumigacji.
Jego wysoki potencjał bakteriobójczy został potwierdzony przez kilku
autorów. Chung i in. (2018) w badaniach własnych po zastosowaniu
fumigacji formaldehydem zaobserwowali istotną redukcję liczby
tlenowych bakterii mezofilnych
na skorupce jaja (z 4,66±0,08 do
2,33±0,10 log10 CFU/skorupę jaja).
Z kolei Pereira i in. (2018) zaobserwowali, że fumigacja jaj wylęgowych paraformaldehydem znacząco zmniejszyła liczbę wszystkich
tlenowych bakterii mezofilnych
w skorupce z 3,00±0,72 do 2,36±0,87
przy log10 CFU/g oraz z 4,80±0,72 do
3,92±1,50 przy log10 CFU/jajo. Clímaco i in. (2018) wykazali również, że
fumigacja
paraformaldehydem
10
(1,10±0,16 log CFU/ml) w odróżnieniu od innych środków dezynfekcyjnych znacząco zmniejszyła
liczbę wszystkich tlenowych bakterii mezofilnych na skorupce jaj wylęgowych. Należy mieć na uwadze,
że oprócz silnych właściwości
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przeciwdrobnoustrojowych
formaldehydu, jest on szkodliwy dla
zdrowia ludzkiego. Jest to związek
toksyczny, silnie drażniący i uczulający, dlatego podczas jakichkolwiek działań z jego użyciem należy
unikać bezpośredniego z nim kontaktu poprzez zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej.
ALTERNATYWNE METODY
DEZYNFEKCJI JAJ
REAKTYWNE FORMY TLENU
Ozon (O3) jest wysoce reaktywną
cząsteczką wykazującą zdolności utleniające, a jego mechanizm
działania polega na degradacji
błony komórkowej bakterii oraz na
peroksydacji składników komórki
(Wlazło i in., 2020). Jak podaje Kubaczyński i in. (2016) w dezynfekcji
jaj wylęgowych ozonowanie uważa
się za metodę bardziej bezpieczną
w porównaniu z powszechnie stosowanym formaldehydem, który
wykazuje właściwości drażniące
i toksyczne dla ludzi. Jednakże badania Wlazło i in. (2020) nad stosowaniem reaktywnych form tlenu
w dezynfekcji jaj wylęgowych przepiórek japońskich wykazały znacz-
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ne pogorszenie wyników wylęgowych ptaków w grupie dezynfekowanej O3, zwiększoną śmiertelność
oraz większą utratę masy jaj podczas ich inkubacji. Ponadto Furhmnann i in. (2010) zaobserwowali, iż
w wyniku ozonowania jaj wylęgowych, w dużej dawce O3, uzyskano
znaczącą modyfikację ich składu
tj. mniejszą zawartość witaminy
E w żółtku jaj oraz zmianę profilu
kwasów tłuszczowych.
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Nadtlenek wodoru (H2O2) jest bezbarwną, bezwonną cieczą o właściwościach silnie utleniających, tworzącą wolne rodniki, których działanie prowadzi do zmiany struktury
oraz funkcji błony komórkowej. Badania naukowe wskazują, iż w porównaniu do tradycyjnej fumigacji
formaldehydem dezynfekcji jaj wylęgowych stosowanie metod alternatywnych z zastosowaniem, do
reaktywnych form tlenu nie przywww.informatordrobiarski.pl

czynia się w znaczący sposób do
zmniejszenia liczby kolonii bakterii na skorupkach jaj wylęgowych.
Melo i in. (2019) wykazali, iż najmniejszą redukcję całkowitej liczby mezofilnych bakterii tlenowych
oraz bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae uzyskano po zastosowaniu
ozonowania i nadtlenku wodoru
w stosunku do pozostałych metod
dezynfekcji (promieniowanie UV,
fumigacja paraformaldehydem

369/06/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

51

JAJA I PTAKI HODOWLANE

oraz roztworem kwasu octowego).
Te wyniki są zgodne z wynikami
Keita i in. (2016), którzy wykazali,
iż dezynfekcja jaj przy użyciu H2O2
(6%) nie była w stanie zredukować
populacji bakterii tlenowych na
skorupce jaj. Mimo że wyżej wspomniane metody wydają się mniej
skuteczne w dezynfekcji, badania Wlazło i in. (2020) wskazują, iż
O3 przyczynia się do redukcji niektórych patogennych bakterii tj.
Staphylococcus aureus, Bordetella
spp. Z kolei H2O2 redukuje liczbę
bakterii z rodzaju Salmonella.
PROMIENIOWANIE UV
Jedną z powszechnych, a zarazem
skutecznych metod dezynfekcji
jaj wylęgowych, jest metoda naświetlania powierzchni skorup jaj
promieniowaniem
ultrafioletowym (UV). Wyróżnia się 3 zakresy

długości fal tego promieniowania:
UV-C (100-280 nm), UV-B (280-315
nm) oraz UC-A (315-400 nm), przy
czym w praktyce, w dezynfekcji jaj
wylęgowych, wykorzystuje się promieniowanie UV-C, które charakteryzuje się wysoką skutecznością
zwalczania mikroorganizmów poprzez uszkadzanie łańcuchów DNA.
Ponadto, promieniowanie UV-C
o długości fali 254 nm słabo przenika w ośrodkach nieprzejrzystych,
stąd też może być ono stosowane
do sterylizacji powierzchniowej
produktów spożywczych. Uzyskane
wyniki badań wielu autorów dowodzą, iż promieniowanie UV-C jest
bezpieczną metodą w dezynfekcji
jaj wylęgowych (Al-Shammari i in.
2017). Badania Szablewskiego i in.
(2009) nad wpływem promieniowania UV na stan mikrobiologiczny
skorupy oraz jakość jaj kurzych wykazały, iż naświetlanie jaj promie-
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niowaniem UV-C 254 nm przez 30s
i 90s powoduje redukcję komórek
bakteryjnych na powierzchni skorupy, zaś w połączeniu z procesem mycia skutecznie usuwa bakterie z grupy coli. Wykazano przy
tym, iż promieniowanie UV-C 254
nm nie wpływa na zmiany składu
jaj. W badaniach Melo i in. (2019)
promieniowanie UV-C charakteryzowało się większą skutecznością
w stosunku do bakterii z rodzaju
Enterobacteriaceae niż wobec innych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży.
NANOCZĄSTECZKI SREBRA
W ostatnich latach nanocząsteczki
srebra znalazły szerokie zastosowanie w dezynfekcji jaj wylęgowych. Mechanizm bakteriobójczego działania nanocząsteczek srebra
może mieć charakter wielokierunkowy. Jak podają Pejsak i Tarasiuk
(2021) im mniejsza nanocząsteczka,
tym większa jej aktywność. W połączeniu ze ścianami komórkowymi
bakterii nanocząsteczki stopniowo uwalniają jony srebra, które
po wniknięciu do wnętrza komórki uszkadzają materiał genetyczny.
Ponadto, aktywne formy srebra
www.informatordrobiarski.pl

prowadzą do zaburzeń w procesie
rekombinacji i replikacji materiału
genetycznego poprzez defosforylację reszt tyrozynowych. Większość
drobnoustrojów wykazuje wysoką
wrażliwość na działanie nanocząsteczek, nie wytwarzając przy tym
oporności w stosunku do srebra.
Badania Batkowskiej i in. (2017)
nad zastosowaniem srebra koloidalnego w dezynfekcji jaj wylęgowych potwierdziły jego właściwości
przeciwdrobnoustrojowe,
w tym głównie ograniczyły liczbę
bakterii z rodzaju Staphylococcus.
Obok Gram-dodatnich (G+) ziarenkowców (Staphylococcus sp., Enterococcus sp.) wśród bakterii tlenowych mezofilnych wrażliwych na
działanie nanocząsteczek srebra
znaczącą grupę stanowiły bakterie
Gram-ujemne (G-) z rodziny Enterobacteriaceae: Escherichia coli,
Salmonella sp., Klebsiella sp., jak
i wiele innych: Pseudomonas sp.
czy Acinetobacter sp. (Drabik i Batkowska, 2020).
LEKKO KWAŚNA WODA
ELEKTROLIZOWANA (SAEW)
Lekko kwaśna woda elektrolizowana uznana jest za skuteczny
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środek dezynfekcyjny do sterylizacji jaj wylęgowych ze względu
na jej szerokie spektrum działania i wysoką skuteczność. Główną
aktywną formą związków chloru
w SAEW jest kwas podchlorawy
(HOCl), który wykazuje silne działanie
przeciwdrobnoustrojowe.
Lekko kwaśna woda elektrolizowana okazała się obiecującym
środkiem do dezynfekcji jaj wylęgowych bez większego wpływu na
wzrost zanieczyszczeń środowiska.
Badania Liu i in. (2022) wykazały, że
skuteczność sterylizacji jaj z wykorzystaniem SAEW wzrasta wraz ze
wzrostem stężenia chloru, objętością oprysku oraz czasem trwania
sterylizacji. Ponadto na skorupkach jaj zaobserwowano redukcję
mikrobiologiczną o 23,48 x 103 CFU/
jajko. Dezynfekcja jaj lekką kwaśną
wodą elektrolizowaną przez 3 i 4
min spowodowała całkowitą inaktywację Salmonella Enteritidis oraz
Escherichia coli. Badania dowiodły
również, że zastosowanie SAEW nie
wpłynęło na wytrwałość i grubość
skorupki, stąd też środek ten może
stanowić alternatywę dla konwencjonalnych chemicznych środków
dezynfekcyjnych takich jak bromek
benzalkoniowy.
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NATURALNE PREPARATY
W przypadku alternatywnych metod dezynfekcji jaj wylęgowych
coraz większym zainteresowaniem
cieszą się substancje naturalne.
Cechują się one nie tylko silnymi
właściwościami przeciwbakteryjnymi, ale także działaniem przeciwgrzybiczym, przeciwwirusowym
czy też antyoksydacyjnym. Wśród
naturalnych środków należy wymienić m.in. czosnek. Głównym
jego składnikiem decydującym
o przeciwbakteryjnych właściwościach jest allina, która w efekcie
przemian enzymatycznych przekształca się do allicyny. Badania
Baylan i in. (2018) potwierdzają
pozytywny efekt dezynfekcji jaj po
zastosowaniu preparatu na bazie
czosnku, która wpłynęła na większą
masę ciała przepiórek japońskich
w czasie odchowu oraz mniejszy
wskaźnik ich śmiertelności. Stosowanie ekstraktu z czosnku do dezynfekcji jaj wylęgowych nie wykazało żadnego negatywnego wpływu
na rozwój zarodków oraz parametry wylęgu. Innym preparatem naturalnym wykorzystywanym w dezynfekcji jaj jest olejek z oregano.
Karwakrol, tymol, terpinen oraz
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p-cymen, które są głównymi składnikami olejku z oregano wykazują
szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe. Copour i in. (2010), badając wpływ fumigacji jaj wylęgowych z chowu stad rodzicielskich
brojlerów wspomnianym olejkiem,
zaobserwowali redukcję całkowitej
liczby bakterii, drożdży i pleśni na
powierzchni skorupek jaj. Autorzy
stwierdzili również, że zastosowanie olejku z oregano nie miało
szkodliwego wpływu na rozwijający
się zarodek, co zgadza się z wynikami wcześniejszych badań prowadzonych przez Yildirim i in. (2003).
W dodatku fumigacja olejkiem poprawia wylęgowość, co może być
bezpośrednim skutkiem zmniejszonej liczby drobnoustrojów. Podobne wyniki badań opublikował
Gamal (2019), który prowadził badania nad wpływem m. in. środka
dezynfekcyjnego na bazie oregano
oraz oregano + kminek na wskaźniki wylęgowe i zarodki piskląt kurzych. Aby uzyskać najlepsze wyniki autor zaleca stosowanie naturalnego środka z oregano 0,4% oraz
oregano + kminek 0,1%. Z kolei Tebrün i in. (2020) odkażali jaja wylęgowe różnymi preparatami w celu
oceny ich wpływu na wylęgowość
www.informatordrobiarski.pl

i zdrowotność piskląt brojlerów.
Wykazali, że zastosowanie preparatu na bazie różnych olejków eterycznych w postaci spreju ma negatywny wpływ na wylęgowość jaj
i nie nadaję się do przetestowania
w terenie. Wyjaśnieniem zmniejszonego wskaźnika wylęgowości
jaj była zbyt oleista konsystencja środka dezynfekcyjnego, która
doprowadziła do zatkania porów
skorupy jaj, co prawdopodobnie
skutkowało zmniejszoną utratą
wilgoci oraz zmniejszoną podażą
tlenu dla zarodków kurzych. Dlatego też istotne jest zapewnienie
odpowiednich parametrów stosowania środków dezynfekcyjnych na
bazie olejków eterycznych w celu
dezynfekcji jaj wylęgowych, takichjak czas stosowania i stężenia
środka dezynfekcyjnego, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na
wylęgowość. Badania Batkowskiej
i in. (2018) wykazały skuteczność
soku GT jako środka dezynfekcyjnego do fumigacji jaj wylęgowych,
który ograniczył rozwój mikroflory
w skorupce jaj. Jego zastosowanie nie wpłynęło bezpośrednio
na wyniki wylęgu i zdrowotność
piskląt przepiórek japońskich, co
może świadczyć o możliwości
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Preparat
chemiczny Virkon

+

↑

Promieniowanie
UV

Alkohol
etylowy

↓

udział pisklęcia w masie jaja

przeżywalność

masa ciała w dniu wyklucia

Piśmiennictwo

Kara i Ipek (2006)

↓

↔

+

ubytek wody z jaj inkubowanych

↓

↓

Gholami-Ahangaran
i in. (2016)

↔

↔

↔

Zeweil i in. (2013)

↔

↑

Lowman
i Parkhurst (2014)

↑

↓

Al-Shammari
i in. (2015)

+

↓

↑

Al-Shammari
i in. (2015)

+

↑

Kara i Ipek (2006)

↑

Nowaczewski
i in. (2013)

+

+
+

↓
↓

↓
↓

+
+

↓

↓
↑

Olejek
z tymianku

+

↑

Olejek
z oregano

+

↓

Wyciąg
z czosnku

+

↓

Wyciąg
z cynamonu

↑

+

Preparat
chemiczny
Bac D

Propolis

zamieralność zarodków

+

Jakość
piskląt

Wyniki lęgu

pleśnie

całkowita liczba kolonii grzybów

bakterie rodzaju Salmonella

bakterie grupy coli

całkowita liczba kolonii bakterii

indyki

Drobnoustroje

wylęgowość

Formaldehyd

przepiórki japońskie

Gatunek
ptaków

kury

Rodzaj
dezynfektantu

+

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↑

↓

↑

↓

↑

↓

↓

↑

↑
↔

↔

↔

↔

Shahein
i Seedeek (2014)

↑
↔
↓

Scripnic
i Eremia (2015)

↔

Aygun i in. (2012)

↓

Shahein
i Seedeek (2014)

↔

Copur i in. (2010)

↔

Copur i in. (2011)
Ulucay
i Yildirim (2010)

↑ - poprawa wartości cechy ↓ - pogorszenie wartości cechy

Tabela 1. Efektywność wybranych metod dezynfekcji jaj wylęgowych
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wykorzystania soku z czerwonego
grejpfruta w praktyce jako alternatywnej metody dezynfekcji.
Podsumowując powyższe zestawienie, można stwierdzić, że tradycyjne, jak i alternatywne metody
dezynfekcji jaj wylęgowych wykazują różne mechanizmy i skuteczność działania. Formaldehyd jest
szeroko stosowany jako konwencjonalny, chemiczny środek dezynfekcyjny, jednak badania określające skuteczność alternatywnych
rozwiązań w tym z zastosowaniem
naturalnych preparatów do dezynfekcji jaj wylęgowych, być może
pozwolą na ograniczenie stosowania syntetycznych chemikaliów,
a tym samym zmniejszenie ich niepożądanych skutków.
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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
KURKI ODCHOWANE
towarowe ISA BROWN
i ISA TINTED (białe i brązowe).
Data wstawienia:
04.05.2022 r. w ilości 33 000 szt.
Odchów ściółkowy.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Specjalistyczny transport.
Tel. 576 867 602

www.informatordrobiarski.pl

SPRZEDAM TAŚMY PP,
SORTOWNICĘ MOBA
ZBIORY JAJ,
RÓŻNE NAPĘDY
MOTOREDUKTORY
Tel.: 603 434 343, 507 186 237, 504 837 771

SPRZEDAM KLATKI
DO ODCHOWU KUR NIOSEK
Big Dutchman UNIVENT Starter,
3 rzędy, 5 pięter, Długość rzędu 84 m.
Ilość kur: 54270 szt. 2016 rok produkcji.
Stan bardzo dobry. Używane wyłącznie
do odchowu na potrzeby własne raz
w roku. Klatki wolne od ptaszyńca.
Tel: 504 216 131, 600 962 088
e-mail: info@fdniewczas.pl

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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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:
11.12.21, 03.01.22, 20.02.22, 15.03.22
02.04.22
oraz kurki kolorowe ROSA.
Specjalistyczny transport.
Tel. kom. 531 658 989
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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:
04.01.2022, 26.01.2022, 22.02.2022,
03.03.2022, 23.03.2022, 02.04.2022,
22.04.2022, 04.05.2022
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

www.informatordrobiarski.pl

SPRZEDAM GOSPODARSTWO ROLNE
składające się z dwóch obiektów.
• Pierwszy budynek 1817 m2,
rok budowy 2010, dach – płyta
warstwowa. Kompletnie wyposażony
do obsady kur niosek w ilości 45 tys. szt.
• Drugi budynek 1587 m2, rok budowy
1995, pusty, do własnej adaptacji.
Poza tym – magazyn, hala lukowa 362 m2,
budynek warsztatowy, studnia głębinowa,
teren ogrodzony, monitorowany.
Powierzchnia gruntów 2 ha.
Dobra lokalizacja, kilkaset metrów od
drogi wojewódzkiej 541 Żuromin-Bieżuń
Tel. 530 555 301

Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe TOMDROB
sprzeda ZWD, pojemność 520 tys.
- działka ogrodzona 1,37 ha,
- własny transformator,
- dwa źródła zasilania plus agregat,
- studnia głębinowa własna
- kanalizacja,
- dom mieszkalny 120 m kw. plus piętro.
Kontakt: 44 724 68 85; 44 723 74 47;
605 995 390

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
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SPRZEDAM
KURKI LEGHORN,
LOHMANN SANDY, 15 000 szt.
Wstawienie 18.05.2022 r.
Pełen program szczepień.
Transport na terenie Polski.
Ferma w czystych okolicach Lubelszczyzny.
wwww.fermywiejak.pl.
Tel. 510 89 89 79

SPRZEDAM:
• kompletny LUBING 50 mb, szer. 40 cm
• FERMĘ DROBIU na 30 000 kur typu
woliera 2PL
• FERMĘ DROBIU na 40 000 kur typu
woliera 2PL
• FERMĘ KUR NIOSEK
nowe klatki typu woliera 2PL,
4-piętrowe, (Specht),
3 obiekty na 100 000 kur niosek,
ogrodzone 3 ha w tym dom mieszkalny
i pom. socjalne, waga elekt., mieszalnie
pasz w tym biny na 1200 ton zboża.
dodatkowo ZATRUDNIĘ
KIEROWNIKA FERMY DROBIU.
Tel. 71 314 88 92,
Tel. kom. 601 774 867

SPRZEDAM:
KURKI ODCHOWANE 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

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

ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ WWW

informatordrobiarski.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

62

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 369/06/2022

www.informatordrobiarski.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

POSIADAM SPECJALISTYCZNY
TRANSPORT DO PRZEWOZU.
Oferuję usługę przewozu
kur niosek na fermy.
Tel. 608 751 567

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

KUPIĘ KURY 12-25 tygodni
ogólnoużytkowe i towarowe,
nadwyżki lub całe stada.
Tel. kom. 531 658 989
www.informatordrobiarski.pl

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

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE
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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 369/06/2022

www.informatordrobiarski.pl

SPIS REKLAM
OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

Agroblaz

45

Hog Slat

23

Agropian

15

Hopex

13

Arendt

50

Indoor

IV str. okł.

Jotafan

30, 31

Malesa

II str. okł.

Big Dutchman
Bonita
Deltafan

I str. okł.
8
18, 19

Metalbud
Park drobiarski

Ecopig

42

Ergoferm/Fienhage

24, 25

Farma Żuromin

41, 43

P. H. Czachorowski

5
III str. okł.
1

Silospol

21

Specht

6

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

26

Wit-Pol

17

Firma Drobiarska

37

Verbeek

7

9

ZAW-BUD

27

Geneu
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Dane techniczne materiałów do reklam

Ogłoszenia do naszego informatora możecie Państwo dostarczyć
w następujących formatach graficznych:

1. EPS CMYK z Illustratora z fontami zamienionymi na krzywe, rozdzielczość osadzonych
grafik – nie mniejsza niż 300 dpi. (wersja CS6 i niższa)

2. PDF CMYK z fontami zamienionymi na krzywe, rozdzielczość osadzonych grafik
– nie mniejsza niż 300 dpi.

3. TIFF CMYK o rozdzielczości 300 dpi
Formaty reklam:

cała strona*
144 x 205 mm

1/2 strony
119 x 88 mm

1/4 strony
58 x 88 mm

* Wszystkie ważne elementy reklamy na całą
stronę, teksty, znaki
firmowe, muszą być
umieszczone min. 8
mm od krawędzi strony
i mieścić się w obszarze
128 x 189 mm. Reklama
na całą stronę musi być
przygotowana ze spadami +5 mm (od każdej
krawędzi strony). Wymiar reklamy ze spadami
154 x 215 mm.

1/2 strony
w pionie
58 x 177 mm

Cennik reklam netto
Powierzchnia
reklamowa:

Cena jednostkowa za reklamę (2 kolory)
w zależności od ilości zamówionych edycji
1

3

6

12

cała strona

1000 zł

912 zł

1080 zł

800 zł

1/2 strony

756 zł

590 zł

640 zł

600 zł

1/4 strony

504 zł

450 zł

432 zł

408 zł

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

1600 zł

1460 zł

1390 zł

1300 zł

1/2 strony

1300 zł

1170 zł

1100 zł

1050 zł

1/4 strony

806 zł

720 zł

690 zł

650 zł
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