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Dzień dobry, zapraszamy do lipcowego numeru. Szkodniki na fermach
drobiu – jak walczyć z gryzoniami i chrząszczami. Każdy doświadczony
hodowca wie, że jest to żmudne działanie, wymagające dużych nakładów
pracy oraz systematyczności. „Przede wszystkim o owadach mówi się
w kontekście toksycznego i szkodliwego wpływu na zdrowie ptaków oraz
ludzi, ale także strat ekonomicznych ponoszonych przez producentów na
skutek spadku produkcyjności ptaków i uszkodzeń konstrukcji budynku".
/s.4/ W odpowiednim środowisku klimatycznym i żywieniowym ptaki
dobrze wykorzystują paszę, są zdrowe i chów staje się bardziej opłacalny.

Efektywność produkcji drobiarskiej a wartość energetyczna
paszy. /s.20/ Temat wpisujący się w trend zero waste-jak generować mniej

odpadów-rozważamy wykorzystanie produktów ubocznych z przemysłu
spożywczego. Czy wytłoki z jabłek można zagospodarować,
wykorzystując je jako składnik paszy dla drobiu? Ze względu na dużą
zawartość cennych substancji prozdrowotnych występujących w wytłokach
z jabłek, warto rozważyć ten komponent w żywieniu. /s.36/ Znacie mit
o „złych” białych jajach a dobrych „brązowych"? W naszym kraju większym
zainteresowaniem cieszą się jaja o ciemnym zabarwieniu skorupy i około
90% nabywców wybiera jaja o brązowej
skorupie. Dlaczego tak jest?

Rozwiewamy mity na temat
koloru skorupy jaja /s.48/.
A na koniec zapraszamy na
relację ze spotkania branży
drobiarskiej w Zakopanem
– kto był, ten wie –
relacja na /s.53/.
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Redaktor naczelna
kurbaniak@koopress.com
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ZWALCZANIE GRYZONI I CHRZĄSZCZY
NA FERMACH DROBIU
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk
Dr inż. Ryszard Gilewski

Proces udomowienia drobiu, a w ostatnim stuleciu rozwój
intensywnej produkcji drobiarskiej, miał ogromny wpływ
na ewolucję różnych jego pasożytów, czyli inaczej szkodników. Chorobotwórczość pasożytów zależy od właściwości
żywiciela, a przede wszystkim od jego kondycji i warunków
środowiskowych. Choroby drobiu wywoływane są przez różne gatunki owadów, do których należą wszoły, ptasie wszy,
pluskwy, komary, meszki, kuczmany (muchówki z rodzaju
długoczułek), muchy i chrząszcze (Lonc i Okulewicz, 2005).
W produkcji drobiarskiej gryzonie i owady, a w tym szczury,
myszy i chrząszcze, zalicza się też zwykle do szkodników, ponieważ powodują one duże szkody oraz przenoszą choroby
i dla tego zwalczanie ich jest konieczne.
Mimo dużych szkód wyrządzanych
w różnych rodzajach produkcji drobiarskiej przez tzw. szkodniki, stosunek producentów do sposobów
ich zwalczania - jest delikatnie mówiąc – często niefrasobliwy. Nadal,

6

bez względu na to, czy zawiadują
małymi, czy dużymi fermami drobiu, panuje mit średniowiecznego
flecisty, wyprowadzającego przy
dźwiękach fletu, tysiące gryzoni
z zakażonego nimi ludzkiego
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osiedla. Nie dyskutując stosowania
pułapek na gryzonie na fermach
drobiu, częstotliwość sprawdzania
ich wykorzystania, pozostawia wiele do życzenia.
Derx (2021), szkody wyrządzone przez
szkodniki w produkcji drobiarskiej,
podzielił na dwie główne grupy:
1) bezpośrednie szkody wyrządzone w środowisku, w żywności,
w infrastrukturze oraz
2) jako nosiciele chorób powodujących duże straty.
Przedsiębiorstwa, zajmujące się
zwalczaniem szkodników, dysponują odpowiednimi specjalistami,
którzy mogą łatwo ocenić sytuację
producenta drobiu i pomóc mu
w opracowaniu skutecznego programu zwalczania szkodników. Po
ustaleniu takiego programu, obejmującego także dobrze prowadzoną dokumentację, która jest cennym narzędziem do określania gatunku gryzoni jako szkodników, zanim staną się one na fermie plagą.
PROGRAM ZWALCZANIA GRYZONI
Zwalczanie gryzoni jest częścią każdego stosowanego systemu biologicznego bezpieczeństwa. Gryzonie
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mogą znajdować się w drewnianych skrzynkach na różnego rodzaju, pasze, legowiskach, zakładach
wylęgowych oraz także wszelkich
innych materiałach, dostarczanych
do fermy. Dlatego też nie tylko fermy drobiu, ale także przedsiębiorstwa paszowe, zakłady wylęgowe,
magazyny i zakłady przetwórcze,
muszą mieć wdrożony i realizowany program zwalczania gryzoni.
Najpopularniejsza
mysz
(Mus
musculus), ma zasięg terytorialny mniejszy niż 50 metrów i żyje
9 - 12 miesięcy, osiągając dojrzałość płciową po 6 tygodniach życia.
Każda mysz uzyskuje 3 do 6 sztuk
potomstwa w cyklu płciowym,
przy maksymalnie 10 cyklach/rok,
następnie, szczur (Rattus), którego współcześnie występuje ok. 50
gatunków. Najbardziej popularny jest szczur wędrowny (Rattus
norvegicus), zasiedlający obecnie cały świat i może mieć do 100
sztuk potomstwa/rok, podczas gdy
szczur dachowy - około 90 szt. potomstwa/rok. Oba te gatunki wymagają mniej niż 100 metrów terytorialnego zasięgu. Myszy i szczury
powodują nie tylko duże szkody
w środowisku, ale mogą również
przenosić różne zarazki, w tym
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Salmonelli i Pasteurella mutltocida (cholera drobiu).
Według oceny Ignatowicza (2015),
szczur zjada dziennie około 28 g
pożywienia, czyli rocznie około
6,5 kg ziarna zbóż. Mała populacja
szczurów, złożona z 50 osobników
zjada w ciągu tygodnia 1,4 kg ziarna zbóż. Według innych obliczeń,
200-700 osobników zjada 8-28 kg
pożywienia w ciągu doby. Szczur
wędrowny zjada w ciągu 10 dni
tyle, ile sam waży, czyli około 280
g pożywienia.
Więc 100 szczurów spożywa więcej
niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 szczurów je tyle, ile
jeden człowiek.
Opracowując programy zwalczania gryzoni, należy zawsze mieć na
uwadze, że myszy są zwierzętami
bardzo ciekawymi, a szczury natomiast są bardzo podejrzliwymi,
a jedne i drugie charakteryzują się
głównie dużą aktywnością w godzinach nocnych. Jeżeli gryzonie
aktywność przejawiają w ciągu
dnia, to jest to już najprawdopodobniej inwazja dokonywana przez
myszy lub szczury.
W zwalczaniu gryzoni wykorzystywane są trzy metody: mechaniczna, biologiczna i chemiczna.
www.informatordrobiarski.pl
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MECHANICZNE ZWALCZANIE
GRYZONI
Gryzonie uszkadzają drzwi, dachy, ściany i podłogi w budynkach. Wygryzione przez nie otwory
wejściowe obniżają gazoszczelność pomieszczenia i tym samym
utrudniają przeprowadzenie skutecznych zabiegów fumigacyjnych.
Przez uszkodzone struktury budynku dostawać się może woda,
powodując zawilgocenie i pleśnienie przechowywanych produktów.
Przez otwory przedostają się do
pomieszczeń owady – szkodniki
przechowywanych produktów.
Budynki magazynowe i silosy mogą
osiadać, a nawet zawalać się w wyniku licznych podkopów dokonywanych przez gryzonie. Niszczą
one warstwę izolacyjną budynków
inwentarskich, zakładając w niej
gniazda. W ten sposób obniżają
temperaturę wewnątrz kurnika,
przyczyniając się do dużych strat
w produkcji zwierzęcej. Niszczą
system drenowy wokół budynku
(Ignatowicz, 2015).
Walkę z gryzoniami, należy zacząć
już na etapie właściwego zaprojektowania i budowy fermy z ogrodzeniem wykonanym z metalowej
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blachy, wysokim co najmniej na 40
centymetrów, wraz z szeroką na 20
centymetrów poziomą powierzchnią
(krawędzią), na górze ogrodzenia.
Projekt powinien przewidywać, że
fundament budynku będzie zagłębiony 50 centymetrów w ziemi.
Na zewnątrz kurnika, zaleca się zaplanowanie wykonania betonowej
opaski o szerokości co najmniej
20 centymetrów. Należy również
przewidzieć wolny pas od roślinności (3-10 metrów) wokół fermowych budynków i granicę wolną od
roślinności (3-10 metrów) wokół
ogrodzenia całego kompleksu. Zalecany jest 3-metrowy, żwirowy teren wokół kurników. Często używa
się w tym celu połamanych różnego
rodzaju płytek ceramicznych, ponieważ mają one ostre krawędzie,
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a gryzonie nie lubią po takich się
poruszać. Jeśli pasza jest workowana, należy przechowywać worki
na paletach, a gdy w silosach, to
sprawdzić i usunąć wszelkie zanieczyszczenia pod nimi i wokół nich.
Także należy likwidować i zapobiegać stojącym i otwartym źródłom
wody. Zaleca się natychmiast usuwać padłe ptaki i przechowywać
je w pojemnikach, odpornych na
działanie gryzoni oraz o ile to jest
możliwe – codziennie je spalać.
Podczas sprzątania kurnika, winno
się likwidować dziury i szczeliny.
Należy unikać gromadzenia się odpadów i wszelkich nieczystości na
terenie fermy. Dotyczy to także zużytego sprzętu, starych gniazd, materiałów budowlanych i wszelkich
innych nieużywanych już przedwww.informatordrobiarski.pl

miotów, które mogłyby służyć jako
siedliska dla gryzoni.
ZWALCZANIE BIOLOGICZNE GRYZONI
Pułapki z przynętami i klejem mogą
być używane, jednak należy je codziennie sprawdzać i uzupełniać
w nich braki. Przemieszczające się
gryzonie, lubią poruszać się blisko
ścian, więc pułapki należy umieszczać przy ścianach i w podziemiach
oraz w zaciemnionych miejscach.
ZWALCZANIE CHEMICZNE GRYZONI
Większość produktów działa jak
antykoagulanty, wykorzystując truciznę w przynęcie. Zaletą jest to, że
potrzeba trochę czasu, zanim trucizna stanie się aktywna i dla

370/07/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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tego szczur albo mysz nie umiera
natychmiast po jej spożyciu, co jest
ważnym wskaźnikiem w zwalczaniu
gryzoni. Celem stosowania antykoagulantów, jest zapobieganie
przypadkom zatorowo-zakrzepowych przez hamowanie aktywności
enzymów kaskady krzepnięcia, do
których zalicza się antagonistów
witaminy K, pośrednie i bezpośrednie inhibitory trombiny oraz
inhibitory czynnika Xa. Czynnik
Xa to enzym kaskady krzepnięcia
krwi, który razem z czynnikiem Va,
jonami wapnia, fosfolipidami płytkowymi oraz protrombiną tworzy
protrombinazę.
Należy też opracowywać i stosować
w praktyce program nęcenia gryzoni,
który pokazuje lokalizację, numery
pudełek i położenie pułapek, dzięki
czemu można dokładnie oszacować zużycie przynęty i zapisywać
jej wykorzystanie przez szkodniki.
W normalnych warunkach, pułapki
z przynętami są rozmieszczone co
25 metrów wokół kurnika i powinny
być sprawdzane kilka razy w tygodniu. W przypadku dużej populacji
gryzoni na fermie należy umieszczać je co 5 metrów i zwiększać
częstotliwość ich sprawdzania.
Rodzaj pułapek z przynętami zależy
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od konstrukcji kurnika. Muszą być
one także umieszczone na strychu
i w pomieszczeniu paszowym.
Jak już wspomniano, szczury są
bardzo sprytne i podejrzliwe, dlatego z pułapek z przynętami, należy usunąć pozostałości starej przynęty, zastępując ją świeżą i najlepiej zupełnie inną. Przynęty należy
zmieniać co kilka miesięcy.
Zastosowanie środków antykoncepcyjnych jest pewną nowością,
jednak działają one bardzo skutecznie. Należy najpierw ustalić,
gdzie przynęta jest przez gryzonie
wyjadana, a następnie zastąpić ją
w pułapkach – środkami antykoncepcyjnymi. Metody antykoncepcji
mogą być naturalne, hormonalne
i chemiczne. Zaletą tych ostatnich,
jest łatwość ich użycia.
W okresie czyszczenia kurnika należy również stosować chemiczne
zwalczanie szkodników.
CHRZĄSZCZE
Zwalczanie szkodników w produkcji drobiarskiej jest działaniem
trudnym. Wynika to przede wszystkim z tego, iż owady mogą nabyć
oporność na popularnie stosowane insektycydy – zwłaszcza jeśli
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te środki owadobójcze używane
są nieprzerwanie, w dużej ilości lub
w sposób niekontrolowany czy niezgodny z zaleceniami producenta. Przede wszystkim o owadach
mówi się w kontekście toksycznego i szkodliwego wpływu na zdrowie ptaków oraz ludzi, ale także
strat ekonomicznych ponoszonych przez producentów na skutek spadku produkcyjności ptaków
i uszkodzeń konstrukcji budynku
(Dzik i Mituniewicz 2021).
Chrząszcze należą do owadów, z rzęreklama
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du Coleoptera. Spotykane są w pomieszczeniach drobiarskich (Chapman,1985) lub magazynach pasz.
Na przykład pleśniakowiec lśniący
(Alphitobius diaperinus) zasiedla
szpary w ścianach i podłogach kurnika, gdzie składa jaja, rozwijają się
larwy i poczwarki. W pomieszczeniach na paszę występuje mączniak młynarek (Tenebrio molitor),
którego larwy można także spotkać
w okrywie piór kurcząt (Lonc i Okulewicz, 2005). Dorosły chrząszcz ma
około 6 milimetrów długości, jest
brązowo-czarny i owalny z sześcioma nogami i z twardym, chitynowym szkieletem.
Preferuje on ciepłe, wilgotne warunki środowiskowe. Dorosły osobnik, w czasie życiowego cyklu (około 1 roku), może wyprodukować do
2000 jaj, które w optymalnych warunkach środowiskowych (wilgotność i temperatura), przekształcają
się w larwy w ciągu 4-11 dni. Całkowita długość cyklu zależy od temperatury otoczenia: 26 dni w 31oC,
wzrastając do 90 dni w 22oC.
W kurniku, larwy można znaleźć pod
karmidłami, poidłami i zewnętrzną
ścianą, a szczególnie pod liniami
pasz. Chrząszcze bowiem żywią się
rozsypaną paszą, obornikiem,
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martwymi ptakami i stłuczonymi
jajami. Uszkadzają także elementy konstrukcyjne kurnika, poprzez
żucie jej izolacji. Uszkodzenia te
mogą być zwiększone przez ptaki
szukające owadów. Dorosłe chrząszcze można spotkać poza kurnikiem oraz w śmieciach z kurnika.
Mogą uciec na dach lub na ziemię.
Chrząszcze znajdujące się w ściółce
gromadzonej na zewnątrz kurnika,
mogą latać i zakażać nowe budynki
drobiarskie.
Chrząszcze powodują szkody, zjadając paszę i niszcząc infrastrukturę
kurnika, przenosząc wirusy, grzyby,
bakterie i pasożyty w stadzie i między stadami drobiu. Do czynników
chorobotwórczych przenoszonych
przez te chrząszcze należą zarazki
Salmonelli, kręgozmyku, Pasteurella, patogenne szczepy E. coli, a nawet wirus ptasiej białaczki.
Wiadomo, że choroba Gumboro
przenoszona jest między stadami
przez chrząszcze, które zakażają
stado poprzez kontakt powierzchniowy i bezpośrednie zjadanie tych
owadów przez drób. Walka z chrząszczami jest utrudniona, ze względu na przebywanie przez nie w rozmaitych siedliskach. W zapobieganiu rozwojowi populacji chrząszczy
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zaleca się również stosowanie metody: mechanicznej, biologicznej
i chemicznej.
MECHANICZNE METODY
ZWALCZANIA CHRZĄSZCZY
Ściółkę usuwa się po likwidacji
stada, a jeśli ściółka wraz z chrząszczami zostanie pozostawiona
na zewnątrz by wyschła, to chrząszcze mogą się z niej przedostać
z powrotem do kurnika lub innych
obiektów fermowych. Ściółkę należy przykryć lub ją oczyścić z chrząszczy i usunąć ją z fermy.
Należy upewnić się, że kurnik można dobrze odwodnić i że jest on
odpowiednio wentylowany, aby zapobiec powstawaniu mokrej ściółki. W związku z tym należy na wstępie sprawdzić i naprawić wszelkie
wycieki wody, której chrząszcze
potrzebują do swego rozwoju i dlatego należy dążyć, by środowisko
kurnika było suche.
Należy naprawić wszelkie uszkodzenia w kurniku, które mogą być
wykorzystane jako miejsca bytowania chrząszczy. Między kolejnymi cyklami odchowu, winny być co
najmniej dwa tygodnie przestoju,
by wyeliminować dla chrząszczy
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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
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źródło pożywienia i wody oraz
umożliwić w tym czasie, działanie
środków przeciw robakom.
BIOLOGICZNE METODY
ZWALCZANIA CHRZĄSZCZY
Kwas borowy można stosować
w kurniku w formie granulatu,
który uszkadza skórę larw, ale powinien być wykorzystywany tylko
w przerwie między odchowem kolejnych stad, ponieważ może również zranić kurczęta. Opracowywane są produkty, które wykorzystują
określone szczepy grzybów do zabijania larw i dorosłych chrząszczy.
CHEMICZNE METODY
ZWALCZANIA CHRZĄSZCZY
Preparaty wyprodukowane na bazie karbarylu, blokują układ nerwowy, hamują działanie enzymu
acetylocholinoesterazy. Karbaryl
(metylokarbaminian 1-naftylu) jest
organicznym związkiem chemicznym z grupy karbaminianów, stosowany głównie jako insektycyd,
a enzym acetylocholinoesterazy
odpowiada za rozluźnienie mięśni i narządów, po wcześniejszym
skurczu, wywołanym przez acety-

20

locholinę uwolnioną do synapsy tj.
do miejsca, w którym neuryt łączy
się z błoną komórkową drugiej komórki nerwowej lub komórki narządu wykonawczego (np. mięśnia
lub gruczołu).
Preparaty wykonane na bazie pyretryny można bezpieczne stosować, gdy stado jest w kurniku. Te
chemiczne środki powodują tymczasowy paraliż, ale chrząszcze
wytwarzają enzymy odtruwające tę
chemiczną substancję. Stosowanie
pyretryny we współdziałaniu z innymi insektycydami, może okazać
się bardziej skuteczne.
Dostępne są również substancje
regulujące wzrost owadów, które
zapobiegają tworzeniu się chityny,
dzięki czemu larwy nie mogą przekształcić się w dorosłe chrząszcza.
CO WIĘC STOSOWAĆ?
Jak się okazuje z wyżej przedstawionego przeglądu, sposobów
zwalczania podstawowych szkodników w chowie drobiu jest sporo.
Wystarczy wybrać jedną z metod
i konsekwentnie ją realizować - by
uzyskać pożądane efekty. Wymaga
to niestety dużo pracy, cierpliwości
oraz systematyczności.
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OŚWIETLENIE
AKCESORIA
DO HODOWLI

SYSTEMY
PASZOWE

SYSTEMY
POJENIA

WENTYLACJA

OGRZEWANIE

Oferujemy usługę
– do zbioru jaj w gniazdach automatycznych
ZGRZEWANIA TAŚM: – do usuwania pomiotu w systemach klatkowych

PRZEGLĄD
I SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

SPRAWDŹ NASZ E-SKLEP!

www. SKLEP.FARMAZUROMIN.pl

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 128
tel. 604 234 474, 600 241 783, 23 657 52 60
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl, www.farmazuromin.pl
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RACJONALNE ŻYWIENIE PTAKÓW
TO WARUNEK UTRZYMANIA ICH
WYSOKIEJ PRODUKCYJNOŚCI CZĘŚĆ V
Dr inż. Alina Rachwał

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA PASZY
Wartość energetyczną paszy określa się przez ilość ciepła powstającego podczas jej spalania w bombie kalorymetrycznej. Jest to tzw.
całkowita energia, czyli energia
brutto. Utlenianie paszy w organizmie ptaka jest bardziej wydajne
niż w warunkach laboratoryjnych.
Część energii wydalona zostaje
w niestrawionych
cząsteczkach
z kałem, a część substancji białkowych nie utlenia się do produktów
końcowych. Jeżeli od energii całkowitej paszy odejmie się energię
zawartą w moczu i kale, to uzyska
się wartość tzw. energii metabolicznej. Węglowodany i tłuszcze są
podstawowymi składnikami decydującymi o wartości energetycznej diety. Dostarczają one energii
cieplnej oraz zapewniają normalny
przebieg energochłonnych proce-
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sów życiowych w organizmie ptaka,
między innymi syntezy białka.
Oznaczanie strawności energii
w paszy dla drobiu sprawia kłopot
z uwagi na trudności w rozdzieleniu kału i moczu. Dlatego też, do
wyrażania wartości energetycznej
pasz przyjęto jako miernik energię
metaboliczną tj. ilość energii zatrzymanej w organizmie (energia
pobrana minus energia kałomoczu). W praktyce stosuje się wartości energii metabolicznej pozornej
skorygowanej poprawką na zerowy
bilans azotu. Ponieważ ilości energii wydalone w moczu ptaków są
stosunkowo niewielkie, w pojęciu
energii metabolicznej przeważający udział ma strawność energii.
Przy obliczaniu poziomu energii
w dawce uwzględnia się zawartość
energii metabolicznej w poszczególnych składnikach pokarmowych znajdujących się w paszy‚
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np. w strawnym tłuszczu /38,89 MJ
lub 9280 kcal/, w strawnym białku
ogólnym /18,03 MJ lub 4310 kcal/
oraz w strawnych substancjach
bezazotowych wyciągowych /17,32
MJ albo 4140 kcal w 1 kg/. Strawność składników pokarmowych
jest istotnym elementem decydującym o wartości energii metabolicznej diety ptaków. Zatem w sposób pośredni stanowi znaczący
czynnik przy bilansowaniu energii
i białka /aminokwasów w mieszance paszowej.
STOSUNEK ENERGETYCZNOBIAŁK0WY – ISTOTNY
WSKAŹNIK PRZY USTALANIU
DAWEK POKARMOWYCH
Zapotrzebowanie na białko u drobiu uzależnione jest nie tylko od
gatunku ptaków‚ rasy, wieku czy
produkcji, ale także od wartości
energetycznej paszy. Stosunek
energetyczno-białkowy, czyli ilość
energii przemiennej przypadającej
na 1% białka surowego, stanowi
istotny wskaźnik przy układaniu
dawek pokarmowych dla drobiu.
Ilustrują to tabele 1 i 2.
Przy zastępowaniu białka pochodzenia zwierzęcego roślinnym na-
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leży ptakom zapewnić odpowiedni
poziom pasz energetycznych, łatwą
ich strawność i optymalny skład
aminokwasowy.
Przeprowadzono badania dotyczące obniżenia poziomu białka
w diecie dla kurek w okresie ich
wychowu oraz określenia optymalnego stosunku energii do białka.
Stwierdzono, że tempo wzrostu kurek kierunku mięsnego w okresie
wychowu jest uzależnione nie tylko od stopnia ograniczenia ilości
zadawanych dziennie składników
energetycznych, ale również od
stosunku energii do białka w skarmianej mieszance. Optymalny
przyrost masy ciała uzyskano przy
zapewnieniu kurkom 65 g białka na
każde 1000 kcal /stosunek EM: B
równy 154/. Każde zwiększenie lub
zmniejszenie udziału białka o więcej niż 10 g /stosunek EM/B niższy
od 133 lub wyższy od 181/ powodowało obniżenie, tempa wzrostu
kurek o 4% dziennie około 0,4 -0,5
g. Należy podkreślić, że przy stałym
poziomie białka – ograniczenie,
koncentracji energii w mieszance
o 10-12% staje się przyczyną spadku tempa wzrostu kurek o blisko
20%. Ponadto uzyskanie przez kurkę odpowiedniej masy ciała nie
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musi świadczyć o pełnym rozwoju
jej układów wewnętrznych, w tym
głównie
rozrodczego,
a wcześniejsze rozpoczęcie nieśności
może być powodem zwiększonej
śmiertelności kur, zmniejszenia
średniej masy jaja oraz obniżenia
wylęgowości.
www.informatordrobiarski.pl

WPŁYW WŁÓKNA SUROWEGO
NA WYKORZYSTANIE PASZY
Stopień strawności paszy zależy w dużej mierze od zawartości
włókna surowego /pasze pochodzenia roślinnego/. Mianem włókna surowego określa się trudno
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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
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Zapotrzebowanie na białko %

Zawartość energii metabolicznej
kcal/kg

Starter 0-8 tyg.

Rozwojowa 8-20
tyg.

2650

19,0

13,7

2760

19,7

14,3

2870

20,5

14,8

2980

21,3

15,4

3090

22,0

-

Tabela 1.
Zapotrzebowanie kurek na białka w zależności od kaloryczności paszy

Zawartość energii metabolicznej
kcal/kg

Zapotrzebowanie na białko %
Klimat
umiarkowany

Klimat
gorący

2540

14,5

16,0

2650

15,1

16,7

2760

15,8

17,4

2870

16,3

18,1

2980

17,0

18,8

Tabela 2.
Zapotrzebowanie kur mięsnych na białko w zależności od kaloryczności paszy

strawne dla drobiu węglowodany
- celulozę, hemicelulozę, pentozany oraz ligninę. Związki te stanowią składniki strukturalne ścianek
komórek roślinnych. Szczególnie

28

dużo włókna występuje w osłonkach nasion i w zdrewniałych łodygach roślin.
Włókno surowe trawione jest jedynie przez mikroorganizmy, które
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wytwarzają odpowiednie enzymy
np. celulazę rozkładającą celulozę
do lotnych kwasów tłuszczowych.
Utlenienie tych kwasów w organizmie ptaka dostarcza pewnej ilości energii. Proces bakteryjnego
trawienia włókna przebiega w niewielkim stopniu w wolu, jelitach
ślepych oraz w końcowym odcinku jelita grubego. W przeciwieństwie jednak do ssaków, zwłaszcza
przeżuwających, trawienie włókna
przez mikroorganizmy bytujące

w układzie pokarmowym ptaka dostarcza tak niewielkich porcji energii, że nie ma praktycznego znaczenia w żywieniu drobiu.
Węglowodany zapasowe, takie jak
cukier i skrobia są trawione prawie
całkowicie, natomiast celuloza i lignina tylko w niewielkim stopniu
lub wcale. Niskie są równie współczynniki strawności pentozanów.
Chociaż niektóre węglowodany zapasowe są bardzo łatwo strawne,
to jednak często bywają uwięzione

reklama

30
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Zboże

Włókno surowe
g w kg paszy

Energia
metaboliczna
MJ w kg paszy

Kukurydza

27

14,45

Pszenica

31

12,97

Jęczmień

46

11,34

Owies z łuską

103

10,67

Owies bez łuski

36

14,85

Tabela 3
Wpływ udziału włókna w zbożach na ich wartość energetyczną.

w osłonkach zbudowanych z dużej
ilości włókna. O ile ścianki te nie
zostaną uszkodzone przez enzymy
bakteryjne lub zniszczone mechanicznie przez rozcieranie pokarmu
w mielcu, to enzymy układu pokarmowego ptaków nie będą mogły
oddziaływać i łatwo strawne składniki w postaci niestrawionej wydalone zostaną w kale. Dlatego pasze
o dużej zawartości włókna mają
niską wartość energetyczną. Zboża
stanowiące do 85% mieszanek dla
drobiu rosnącego i dorosłego cechuje różna wartość energetyczna,
wynikająca między innymi z różnego udziału w nich włókna /tab. 3/
www.informatordrobiarski.pl

Szczególnie dużo włókna /125
– 230 g w kg/ znajduje się w suszach z zielonek, zwłaszcza z roślin starszych oraz otrębach /
otręby pszenne – 70 g w kg/. Ze
względu na niską kaloryczność,
zawartość suszu i otrąb w mieszankach dla drobiu jest ograniczone, a bardzo młodym osobnikom pasze te nie są podawane.
Według przyjętych norm żywieniowych poziom włókna w mieszankach dla kurcząt hodowlanych
w pierwszym okresie wychowu /0
– 8 tygodni życia/ nie powinien
przekraczać 3,5%, a dla niosek –
4,0%. Dla starszej młodzieży
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Zdrowe, o dobrej wartości
genetycznej ptaki
utrzymywane w odpowiednim
środowisku klimatycznym
i żywieniowym dobrze
wykorzystują paszę.

oraz niosek składających jaja okresowo /indyki, gęsi/ zawartość
włókna w diecie może wynosić 6
- 15%. Normy żywienia podają górne dopuszczalne granice udziału
w mieszankach włókna surowego.
Nie jest błędem żywieniowym, jeżeli osiągnie on niższe, niż podane,
w 	 normach wartości. W praktyce,
w mieszankach
produkowanych
dla drobiu, ilość włókna wynosi
nie mniej niż 2,8%. Mniejszy niż 2%
udział włókna niekorzystnie wpływa na rozwój i kondycję ptaków.
Pasza przechodzi przez układ pokarmowy ptaków bardzo szybko
/3 - 4 godziny/ i pod koniec okresu
ciemności jest on już praktycznie
pusty. Aby pokryć swoje potrzeby
energetyczne w okresie nocy, kury
zwiększają spożycie mieszanki
przed końcem dnia. Opróżnienie
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przewodu pokarmowego w nocy
wyjaśnia szczyt spożycia paszy
obserwowany w godzinach porannych. Ilość paszy wyjadana na
początku i końcu dnia zależy od
długości „nocy”. Pasza zgromadzona w wolu może nie wystarczać na
pokrycie potrzeb ptaków w okresie
„nocy”, jeżeli okres ten, jest długi.
Przyjmuje się, że ilość zjadanej
przez ptaka karmy zależy od energetyczności dawki, pod warunkiem
jednak, że jest ona zrównoważona
pod względem składników odżywczych /zazwyczaj białka/, a takie
czynniki jak jej objętość, masa,
struktura, smakowitość czy dostępność nie oddziaływują ograniczająco lub stymulująco na jej
pobieranie. Mieszanka mało kaloryczna wpływa stymulująco na
spożycie paszy przez ptaki.
W żywieniu praktycznym dla oceny efektywności produkcji używa
się tzw. wskaźnika wykorzystania
paszy. Zdrowe, o dobrej wartości
genetycznej ptaki utrzymywane
w odpowiednim środowisku klimatycznym i żywieniowym dobrze
wykorzystują paszę.
Jeżeli chodzi o istotę sporządzania receptur bez względu na
sposób, tj. czy są one wyliczane
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przy biurku, czy też przy pomocy
komputera, najważniejszym elementem jest zwrócenie uwagi na
to, aby komponenty były badane
pod względem określonych cech,
więc te zawierające szkodliwe
czynniki muszą, zostać ograniczone do maksimum, a do sporządzania mieszanek należy używać
tylko surowców najwyższej jakości.
Przy takim sposobie postępowania można dokonywać pewnych
poprawek przez wymianę podstawowych składników stanowiących
główne źródło energii, białka i soli
mineramych w miarę zmiany cen.
Oczywiście nie wszystkie źródła
białka pochodzenia roślinnego są
przydatne. Stosując, np. neutralizowaną śrutę bawełnianą w żywieniu stad reprodukcyjnych stwierdzono negatywny wpływ jej 1,5%
dodatku na ich nieśność oraz wartość wylęgową jaj. Zwrócono też
uwagę na ujemne działanie wysokotaninowego sorgo na produkcję
nieśną kur. Dodatek metioniny lub
glutenu, a także amoniakowanie
ziarna sorgo nie poprawiło ocenianych ‚wskaźników tych ptaków.
Do czynników żywieniowych oddziałujących
na
uzyskiwane
wskaźniki produkcyjne należą:
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zawartość
składników
pokarmowych w diecie, ich strawność
i właściwe zbilansowanie, ilość
pobranej przez ptaka mieszanki,
odpowiedni dopływ składników
wchłoniętych do miejsc syntezy
białka, tłuszczu i innych substancji
w tkankach oraz ich zatrzymanie
w organizmie.
Do normalnego przebiegu procesów życiowych w organizmie,
a także pozyskiwania wartościowych produktów drobiarskich,
konieczne są również substancje
biologicznie aktywne /witaminy/
i składniki mineralne /makroi mikroelementy/, oczywiście we
właściwych proporcjach zarówno
ilościowych, jak i jakościowych
w diecie.
Również woda musi być stale do
dyspozycji ptaków. Jej niedobory
powodują obniżenie nieśności i
wartości biologicznej jaj. Temperatura wody nie powinna przekroczyć 15°C, a jej czystość chemiczna
i bakteriologiczna nie może budzić
zastrzeżeń.
Bieżące zaspokajanie potrzeb pokarmowych ptaków zapewnia ich
zdrowotność i produkcyjność oraz
dobrą jakość jaj i piskląt, a tym samym dużą opłacalność chowu.
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WYTŁOKI Z JABŁEK – ZASTOSOWANIE
W ŻYWIENIU DROBIU
Marcin Różewicz

Przemysł spożywczy generuje duże ilości produktów ubocznych, które mogą zostać jeszcze wykorzystane. Ze względu
zawartość korzystnie wpływających na organizm substancji
oraz związków odżywczych, mają one potencjał do wykorzystania w żywieniu zwierząt. Polska jest liderem w produkcji
jabłek przemysłowych, których większość przeznaczana jest
do produkcji soku, bądź koncentratu jabłkowego.
Produktem ubocznym w procesie
wytłaczania soku są wytłoki. Stanowią one produkt uboczny, który
należy zagospodarować. Wytłoki
posiadają, cenne substancje takie
jak: białko, sacharydy, związki mineralne oraz witaminy, kwasy organiczne, pektyny, a także naturalne barwniki jak karoteny i związki
aromatyczne. Najpowszechniejszą
metodą zagospodarowywania znaczącej części wytłoków jest wykorzystanie jako paszy dla różnych
gatunków zwierząt. Efektem ich zastosowania jest zmniejszenie kosztów żywienia zwierząt. Korzyścią
jest także zagospodarowanie pro-
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duktu, który zostałby zmarnowany. Z tych względów wielu badaczy
podejmowało próby wykorzystania
tego surowca w żywieniu różnych
grup drobiu.
SKŁAD I WARTOŚĆ PASZOWA
WYTŁOKÓW
W procesie przetwarzania owoców i warzyw na sok powstaje
produkt uboczny w postaci wytłoków, które stanowią około
20-25% przetwarzanego surowca. Najpowszechniej przetwarzanym owocem w naszym kraju są
jabłka. Powstające z nich wytłoki,
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Udział Polski w globalnej produkcji wytłoków z jabłek.

charakteryzują się znaczną zawartością pektyn (około 2%), które
mają właściwości wiązania jonów
metali ciężkich oraz celulozy, podstawowego węglowodanu strukturalnego w włóknie surowym. Inne
ich składniki to sucha masa (20%),
cukry (7%) oraz kwasy organiczne
(około 1%). Są one bogatym źródłem makroelementów jak: wapń,
potas, magnez i żelazo. Wytłoki
jabłkowe zawierają także białko,
www.informatordrobiarski.pl

którego zawartość bywa zmienna
i wynosi od 5,5 do 8,5% (Wichrowska i Żary-Sikorska, 2015). Roczna
skala pozyskania tego produktu
kształtuje się na poziomie około
200 tys. ton wytłoków z jabłek. Podobnie jak surowce, na bazie którego powstają, zawierają w swoim
składzie bardzo cenne substancje
z żywieniowego punktu widzenia. Ich zawartość zależy w dużym
stopniu od samego surowca,
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technologii stosowanej podczas
procesu tłoczenia oraz szeregu innych czynników. Ważny jest także
proces suszenia wytłoków, zaraz
po przejściu przez prasy i odcedzeniu soku, powstała masa zawiera wciąż znaczącą ilość wody.
Aby więc zapobiegać jej psuciu
i zwiększyć możliwości dłuższego
jej przechowywania, poddaje się
ja procesowi suszenia. Do głównych składników wytłoków należą:
substancje organiczne i mineralne oraz włókno. Podczas procesu
tłoczenia, a następnie suszenia,
zachodzą zmiany, które wpływają na zwiększenie zawartości
włókna surowego w wytłokach.
Antocyjany to naturalne barwniki
roślinne nadające czerwony, fioletowy lub niebieski kolor owocom. Mają one pozytywny wpływ
na zdrowie człowieka i zwierząt,
wspomagając pracę wielu narządów, a także m.in. ograniczają
stany zapalne, wzmacniają ściany
naczyń włosowatych oraz przeciwdziałają agregacji płytek krwi.Polifenole natomiast mają właściwości
antyoksydacyjne. Polega to na
pobudzaniu aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w czerwonych krwinkach, łagodząc stres
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oksydacyjny. W związku z wysoką
zawartością tych cennych substancji o działaniu prozdrowotnym, które pozostają w znaczącym stopniu
w wytłokach, stanowią one atrakcyjny surowiec pasz dla zwierząt (Baranowski i wsp., 2009). Ponadto zawarte w nich kwasy organiczne wpływają na obniżenie pH treści przewodu
pokarmowego, czego następstwem
jest stworzenie korzystnych warunków dla probiotycznych szczepów
bakterii (Laktobacillus), przy jednoczesnym ograniczaniu patogennej
mikroflory. Wszystkie wymienione
właściwości wytłoków sprawiają, że
istnieje możliwość ich przetwarzania i wykorzystania. Jest to sposób,
aby odpad poprodukcyjny, który jest
tani i zawiera cenne związki bioaktywne, mógł zostać efektywnie wykorzystany jako surowiec wtórny.
EFEKTY ZASTOSOWANIA
WYTŁOKÓW Z JABŁEK ŻYWIENIU
DROBIU
Największą ilość w ogólnej skali produkcji wytłoków owocowych
stanowią te pochodzące z tłoczenia soku z jabłek. Jednak Polska
jako kraj o największej skali produkcji jabłek o 26% udziale w UE,
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które przeznacza się do przerobu
na soki i koncentrat jabłkowy, jest
tym krajem, gdzie w największym
stopniu mogą być one pożytecznie
wykorzystane. Część z nich produkowana jest w małych gospodarstwach, które posiadają sady
i same tłoczą sok. Niektóre z nich
wykorzystują wytłoki w żywieniu
zwierząt. Popularne jest podawanie
wytłoków jako osobnego dodatku
dla drobiu. Natomiast w wielkotowarowym chowie drobiu, zastosowanie wytłoków z jabłek w mie-

szankach pełnoporcjowych dla kur
niosek, było przedmiotem badań
autorów. Koreleski i wsp. (2002)
prowadzili badania mające na celu
określenie wpływu dodatku wytłoków z jabłek w paszy dla kur niosek
na ich produkcyjność, jakoś jaj oraz
pH treści przewodu pokarmowego.
W tym celu nioski zostały podzielone na pięć grup: kontrolną oraz
cztery doświadczalne o różnym
udziale w paszy wytłoków z jabłek
(2; 3,5; 5; 8%). Według cytowanych
autorów, wraz ze wzrostem

reklama

Nowa
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Negatywnym aspektem
zastosowania wytłoku z jabłek
jako komponentu mieszanek
paszowych dla niosek,
było obniżenie wytrzymałości
skorupy, a parametr ten
pogarszał się wraz ze wzrostem
udziału tego surowca w paszy.

poziomu wytłoków, obserwowano
spadek nieśności w stosunku do
grupy kontrolnej (91,4% nieśności
w stadzie). W przypadku zastosowanego najniższego (2%) udziału
wytłoku z jabłek było to 3,5%, natomiast w przypadku pozostałych
grup był to znacznie wyższy spadek
o 10%. Autorzy stwierdzili także pogorszenie wskaźnika wykorzystania paszy na jedno jajo w grupach
doświadczalnych w stosunku do
grupy kontrolnej. Nioski karmione paszą z 2% udziałem wytłoku
jabłkowego, pobierały o 6% więcej
paszy w stosunku do grupy kontrolnej. Spożycie paszy w grupie z 3,5%
udziałem wytłoku było dwukrotnie wyższe w stosunku do grupy
otrzymującej pasze z 2% udziałem
wytłoku. Dalszy wzrost udziału wy-
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tłoków z jabłek w paszy (5 i 8,5%)
powodował dalszy wzrost spożycia
paszy na jajo od nioski (o 12 i 14%).
W przeliczeniu na 1 kg jaj w grupie
kontrolnej i doświadczalnej (z 2%
udziałem wytłoków z jabłek w paszy) autorzy nie stwierdzili różnic,
jednak w kolejnych grupach doświadczalnych uzyskane wartości
były niższe o 10% ( w przypadku
grup z 3,5 i 5% udziałem wytłoku
z jabłek) oraz 15% ( grupa otrzymująca 8,5% dodatek wytłoku z jabłek).
Negatywnym aspektem zastosowania wytłoku z jabłek jako komponentu mieszanek paszowych dla
niosek, było obniżenie wytrzymałości skorupy, a parametr ten pogarszał się wraz ze wzrostem udziału
tego surowca w paszy. Na cechę tę
wpływ miała prawdopodobnie zawartość pektyn w stosowanych wytłokach, które utrudniają wchłanianie i wykorzystanie wapnia z paszy.
Jako pozytywny efekt zastosowania
wytłoków autorzy wskazują wyższy
stopień wybarwienia żółtka (choć
jak podkreślają autorzy, mogła na
to mieć wpływ niższa nieśność kur
w grupach doświadczalnych), a także korzystny wpływ na obniżenie pH
treści w dwunastnicy i jelicie cienkim. W świetle uzyskanych wyników
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możliwość zastosowania wytłoku
z jabłek jest ograniczona, ze względu
na pogorszenie wyników produkcyjnych niosek i możliwy spadek wytrzymałości skorupy jaj. Fiialovych
i Kyryliv (2016) zastosowali suche
wytłoki jako komponent paszowy dla
gęsi stada reprodukcyjnego. Autorzy
podzielili stado na grupę kontrolną oraz dwie doświadczalne, które
otrzymywały 7% udział wytłoków
z jabłek (jedna grupa otrzymywała
dodatkowo cynk i miedź w formie
chelatu). W prowadzonych badaniach stwierdzono, że zastosowany
poziom wytłoków w mieszance wpłynął na wyższą nieśność u gęsi oraz
poprawił wylęgowość z jaj zapłodnionych. Poza tym autorzy rekomendują dodatek do mieszanki z udziałem
suchych jabłkowych wytłoków, stosowanie chelatów miedzi i cynku, co
dodatkowo poprawia wskaźniki produkcyjne. Według autorów wytłoki
stanowią tani i wartościowy komponent paszowy dla gęsi reprodukcyjnych, wpływający na lepsze wskaźniki produkcyjne stada, co korzystnie wpływa na dochodowość. Ayhan
i wsp. (2009) prowadzili badania nad
możliwością zastosowania wytłoków
z jabłek i ich efektywnego poziomu
w paszy dla kurcząt brojlerów. Auwww.informatordrobiarski.pl

torzy zastosowali podział kurcząt na
cztery grupy doświadczalne: kontrolną oraz trzy doświadczalne o udziale:
5, 10 i 15% suchych wytłoków z jabłek.
Wyniki uzyskanych badań, wskazują, że współczynnik konwersji paszy
w grupie kontrolnej i doświadczalnej
z 5% udziałem wytłoków z jabłek był
na tym samym poziomie. Autorzy rekomendują maksymalnie 5% udział
tego komponentu w paszy dla kurcząt
rzeźnych jako korzystny. Zafar i wsp.
(2005) uważają, że wytłok z jabłek
może być wykorzystywany jako źródło energii w paszach dla brojlerów.
Autorzy zastosowali 10% substytutu
tego komponentu w miejsce kukurydzy, nie stwierdzając przy tym żadnych negatywnych skutków w postaci
niższych wyników produkcyjnych. Kilinc i Ayhan (2002) donoszą, że wyższy poziom wytłoków z jabłek, może
być wykorzystany w paszy dla przepiórek, u których można zastosować
maksymalnie 15% udział. Joshi i wsp.
(2000) badali zastosowanie w żywieniu kurcząt brojlerów wytłoków
jabłkowych poddanych wcześniej
procesowi fermentacji przez drożdże.
Uzyskany w ten sposób surowiec, zawierał więcej białka surowego oraz
tłuszczu, a także witaminy C. Autorzy nie stwierdzili negatywnego
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3 530

kury mięsne
ze stad reprodukcyjnych

CENTRALNY

POŁUD-WSCHOD
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0,7

6,5

--

1,3

0,8

0,7

0,0

--

--

--

--

8 775

8 473

6 144

--

--

--

--

8 671

8 439

6 099

--

--

--

--

1,2

0,4

0,7

--

--

--

--

8 700

8 700

6 118

--

--

--

--

8 650

--

6 144

--

--

--

--

0,6

--

-0,4
--

6 047

--

--

--

--

--

--

--

--

8 800 8 800

--

6 024

--

--

--

--

0,0

--

-0,4

8 768

6 102

--

--

--

--

--

--

--

--

8 803 8 689

8 825

6 145

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 24/2022 z dnia 23.06.2022 r.
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Północny: woj.: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie.
Centralny: woj.: mazowieckie, łódzkie. Południowo-Wschodni: woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni: woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
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AKTUALNOŚCI

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
PÓŁNOCNY

POŁUD-WSCHOD

MAKROREGIONY*
CENTRALNY

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (LUZEM) za okres: 13-19.06.2022, Cena [zł/tonę]
POLSKA

ZACHODNI

3,1

--

1,3

--

7 977

8 041

7 458 7 420

16 423 15 912

9 042 9 409

10 409 10 282

-0,8

0,5

3,2

-3,9

1,2
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0,4

Zmiana
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[%]
-0,7

--
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2022

0,8
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Zmiana
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2022
[%]

-2,3

7 010 6 983
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2022

10 181 10 254

1,2

Zmiana
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2022
[%]

2,9

9 080 9 005

5,0
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2022

10 090 9 809

-10,3 13 320 13 630

1,4
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7 144
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2022

0,1
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0,4

Zmiana
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0,8
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tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
9 093 9 020
-6,5
--
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19.06.
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tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
14 693 15 720
0,9
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9 594 9 381

2,7

-0,7

1,2

2,3

1,2

25 480 25 391

9 645 9 830

9 154 8 584

9 120

20 243 20 414

0,4

-1,9

6,6

-0,1

25 420 22 870

10 614 10 615

8 201 8 180

9 784 9 491

-0,8 20 945 20 403
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0,0

0,3

3,1

2,7

24 232 24 825

9 595 9 240

9 611
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-2,4
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0,2
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0,4
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5,0

-12,3

10 851 10 845

0,1

10 484 10 646

-1,5
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-0,7
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-1,1
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5,3

0,6
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-0,4
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6 842 6 548
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0,4
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0,3

-3,8

7 204 7 180
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0,4

0,0

15 510 14 780
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-1,4
-1,4

-0,5

-2,6
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8 037

4 402 4 425

16 865 17 321

-0,1

-0,3

0,2
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4 722

-2,3
4 709

9 778
7 858 7 868
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9 131

25 423 24 742

10 066 10 132

9 109 8 996

--

tuszki indyków patroszonych 73%
10,8

--

7 235 7 173
ćwiartki z kurczaka
7 890 7 123
skrzydła z kurczaka
filety z piersi kurczaka 20 666 20 428
nogi z kurczaka
podudzia z kurczaka
uda z kurczaka
filety z piersi indyka
skrzydła z indyka
udźce z indyka
podudzia z indyka
wątroby z kurczaka
wątroby z indyka

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.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 24/2022 z dnia 23.06.2022 r.
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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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wpływu zastosowanego surowca
na wskaźniki biochemiczne krwi
i wyniki produkcyjne ptaków. Juśkiewicz i wsp. (2015) stosowali w żywieniu indyków rzeźnych paszę z 5%
udziałem różnych wytłoków: z jabłek, czarnej porzeczki oraz truskawek. Według cytowanych autorów
wytłoki z jabłek charakteryzowały się mniejszym udziałem białka
surowego i tłuszczu oraz popiołu.
Wytłoki z czarnej porzeczki zawierały
najmniejszy udział włókna surowego
ze wszystkich zastosowanych. Miały
one również najwyższy udział białka
(15,5%) o korzystnym profilu aminokwasowy. Wytłoki z porzeczek zawierały, podobnie jak wytłoki z truskawek, 0,36% wapnia, co jest wartością
sześciokrotnie wyższą niż w wytłokach z jabłek. Według Autorów zastosowanie 5% udziału wytłoków z owoców (bez względu na ich rodzaj) nie
miało negatywnego wpływu na tempo wzrostu, współczynnik konwersji
paszy oraz wydajność rzeźną i parametry jakości mięsa indyków. Jak
donoszą Akhlaghi i wsp. (2014) dodatek wytłoków w paszy wpływa pozytywnie na jakość nasienia kogutów
stad reprodukcyjnych linii mięsnych.
Zaobserwowano poprawę cech morfologicznych plemników oraz wzrost
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zapłodnienia u kur niosek, a także
wyższą wylęgowość jaj.
Poza zastosowaniem nieprzetworzonych wytłoków z jabłek istnieje
możliwość poddania ich procesom,
które poprawią ich wartość odżywczą. Jedną z metod jest zastosowanie
fermentacji wytłoków z jabłek przez
drożdże Saccharomyces cerevisiae
i usunięcie etanolu. Proces ten efektywnie zwiększa wartość odżywczą
otrzymanej masy, która następnie
jest suszona. Zastosowanie drożdży
S. cerevisiae wpływa na zwiększenie
zawartości białka w fermentowanych wytłokach jabłkowych, a jednocześnie zmniejsza się zawartość
włókna. Innym sposobem zwiększenia efektywności żywieniowej wytłoków z jabłek jest zastosowanie dodatku enzymu esterazy pektynowej,
która rozkłada pektyny i poprawia
koncentracje składników pokarmowych (Joshi i Attri, 2006). Stosowanie
procesu fermentacji wytłoków nie
zawsze jest uzasadnione. Jak stwierdzili Liu i wsp. (2012) w przypadku
młodych gęsi może to mieć nawet
negatywny wpływ. Badacze, porównując zastosowanie 20% dodatku
suszonych wytłoków oraz taki dodatek wytłoków fermentowanych nie
stwierdzili różnic we wskaźnikach
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produkcyjnych (spożyciu paszy, tempie wzrostu i wydajności rzeźnej).
Wyższy udział fermentowanych wytłoków wpływał jednak negatywnie
na wyniki produkcyjne.
Poza żywieniowym znaczeniem zastosowania wytłoków z jabłek w paszach dla drobiu, ich dodatek może
mieć także wpływ na jakość pasz
granulowanych. Zawarte w wytłokach pektyny stanowią naturalne
lepiszcze. Maslovarić i in. (2017) zastosowali dodatek wytłoków z jabłek
do pasz dla broilerów o różnym proporcjach kukurydzy i śruty słonecznikowej. Badali oni parametry jakościowe powstałego granulatu takie
jak: trwałości, twardość oraz udział
zawartości miału powstającego
w efekcie kruszenia granul w trakcie
pakowania, transportu i zadawania
paszy ptakom. Odnotowali oni znacząca poprawę jakości granulatów
pod względem badanych parametrów wraz ze wzrastającym udziałem
wytłoków z jabłek.
Podsumowanie
Znaczna skala produkcji wytłoków
z jabłek w Polsce sprawia, że komponent ten może być stosowany
w żywieniu zwierząt. Jako produkt
www.informatordrobiarski.pl

uboczny jest tani i może zmniejszać
koszty żywienia. Jednak u drobiu
produkcyjnego, wykorzystany może
być w bardzo ograniczonej ilości.
Większe zastosowanie może mieć
w stadach reprodukcyjnych różnych
gatunków drobiu, gdzie pozytywny
wpływ na funkcje rozrodcze został
potwierdzony.
Literatura
Akhlaghi A., Ahangari Y. J., Zhandi M., Peebles E. D., 2014. Reproductive performance, semen quality, and fatty acid profile of
spermatozoa in senescent broiler breeder roosters as enhanced
by the long-term feeding of dried apple pomace. Animal reproduction science, 147(1-2), 64-73.
Ayha, V., Duru A. A., Özkaya S., 2009. Possibilities of using dried
apple pomace in broiler chicken diets. Kafkas Univ Vet Fak Derg,
15(5), 669-672.
Fiialovych L., Kyryliv I.2017. Laying performance, egg quality and
hatching results in geese fed with dry apple pomaces. Acta
Scientiarum Polonorum Zootechnica 15, 4, 71-82.
Joshi V. K., Gupta K., Devrajan A., Lal B. B., Arya S. P., 2000. Production and evaluation of fermented apple pomace in the feed Of
broilers. Journal of Food Science and Technology, 37(6), 609-612.
Joshi, V., Attri, D. 2006. Solid state fermentation of apple pomace
for the production of value added products. Pollut Urban Ind
Environ, 180.
Juśkiewicz J., Jankowski J., Zduńczyk Z., Kołodziejczyk K., Mikulski
D., Zduńczyk P. 2015. The chemical composition of selected dried
fruit pomaces and their effects on the growth performance and
post-slaughter parameters of young turkeys. Journal of Animal
and Feed Sciences, 24(1), 53-60.
Kılıç Ö. O., Ayhan V. 2002. Kurutulmuş Domates ve Elma Posalarının Bıldırcın Rasyonlarında Kullanım Olanakları. Hayvansal
Üretim, 43(2).
Koreleski J., Świątkiewicz S., Kubicz M., 2002. Wpływ wytłoków
z jabłek na wyniki produkcyjne, zdrowotność i jakość jaj kur nieśnych. Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany, 61, 111-112.
Liu G., Ying D., Guo B., Cheng L. J., May B., Bird T., Augustin M.
2019. Extrusion of apple pomace increases antioxidant activity
upon in vitro digestion. Food & function, 10(2), 951-963.
Maslovarić M. D., Vukmirović Đ., Pezo L., Čolović R., Jovanović R.,
Spasevski N., Tolimir N. 2017. Influence of apple pomace inclusion on the process of animal feed pelleting. Food Additives
& Contaminants: Part A, 34(8), 1353-1363.
Wichrowska D., Żary-Sikorska E., 2015. „Właściwości prozdrowotne jabłkowych wytłoków poprasowych.” Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, nr 5, 286—287.
Zafar F., Idrees M., Ahmed Z., 2005. Use of apple by-products in
poultry rations of broiler chicks in Karachi. Pakistan Journal of
Physiology, 1 (1-2).

370/07/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

49

JAJA I PTAKI HODOWLANE

KOLOR SKORUPY JAJA
Bartosz Korytkowski

W kolorowych skorupach jaj mogą się znajdować trzy podstawowe barwniki, którymi są: protoporfiryna, biliwerdyna
oraz chelat biliwerdyny z cynkiem. Natomiast w skorupach
białych jaj nie ma żadnych barwników.
Kury posiadają tylko jeden lewy
jajnik wraz z odpowiednim lewym
jajowodem. Podczas „wędrówki”
jaja przez kolejne jego pięć odcinków tzn.: lejek jajowodu, część
białkotwórczą zwaną też częścią
główną, cieśń, gruczoł skorupowy,
część pochwową - powstają jego
poszczególne części. Skorupa jaja
powstaje w gruczole skorupowym
(uterus), zwanym także częścią maciczną jajowodu. W tym odcinku
o grubych umięśnionych ścianach
jajo przebywa najdłużej (około 20
godzin) i w tym czasie do jego białka dodawana jest przez uformowane w cieśni błony jajowe woda
i sole mineralne, tu ostatecznie
wykształcają swoją strukturę chalazy utrzymujące kulę żółtkową
w centralnym położeniu i tutaj
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jajo otrzymuje skorupę. W gruczole skorupowym są także odkładane barwniki, tutaj także są one
prawdopodobnie syntetyzowane.
Barwnik protoporfiryna odkłada
się w końcowym okresie pobytu
jaja w tym odcinku, a mianowicie
w ostatnich 2-3 godzinach przed
opuszczeniem gruczołu skorupowego. Jej największa koncentracja
znajduje się w zewnętrznych warstwach skorupy. Brązowy barwnik
wnika w liczne pory skorupy. W jajach o ciemnobrązowych skorupach koncentracja tego barwnika
w porach jest bardzo duża.
Wbrew krążącej czasami niesłusznej opinii kolor skorupy jaja nie
ma absolutnie żadnego związku
zarówno ze sposobem hodowli,
jak i z karmieniem niosek, czy też
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z ich wartością odżywczą. Jednakże preferencje konsumentów są
różne. W naszym kraju większym
zainteresowaniem cieszą się jaja
o ciemnym zabarwieniu skorupy
i około 90% nabywców wybiera
jaja o brązowej skorupie. Także
Azjaci chętniej kupują jaja o brązowej skorupie, a wynika to z ich
uwarunkowań kulturowych, jako
że kolor czerwony ma ponoć przynosić szczęście i radość, odpędzać
złe moce, a pigment brązowy jest
bliższy czerwieni niż biały. Zupełnie inaczej jest w wielu krajach
europejskich np. we Francji, Hiszpanii, Niemczech gdzie wybierane są przede wszystkim jaja białe.
Wyłącznie białe są również jaja
w sprzedaży w USA, jako że Amerykanie uważają, że tylko takie są
bezpieczne, gdyż widać na nich
każde zabrudzenie. W kraju obserwujemy, że tendencja sięgania po
brązowe jaja powoli ustępuje miejsca białym jajom. Chyba jednak
jeszcze długa droga, aby w masowej świadomości konsumenta białe jajo stało na równi z brązowym.
Szczególne zainteresowanie białymi jajami obserwuje się zwłaszcza
w okresie świąt wielkanocnych,
gdyż lepiej prezentują się one
www.informatordrobiarski.pl

przy świątecznych dekoracjach.
Kolor skorupy jest uwarunkowany
barwnikami wytwarzanymi w trakcie procesów zachodzących podczas przemiany hemoglobiny krwi.
Kury lekkiego typu pochodzenia
śródziemnomorskiego np. rasa Leghorn znoszą jaja o białej skorupie.
Jaja białe są w zasadzie znoszone
przez kury o białym upierzeniu.
Kury ogólnoużytkowe i mięsnego
typu np. Rhode Island Red, Plymouth Rock – znoszą jaja brązowe,
a dodatkowo istnieją również rasy
kur (Araucana, Ameraucana, Dongxiang i Lushi), które znoszą jaja
w kolorze niebieskim lub niebieskozielonym.
Kolor skorupy jaja zależy od wzajemnych proporcji różnych odkładanych w niej barwników porfirynowych. Głównym pigmentem
w brązowych skorupach jest protoporfiryna IX. U ptaków które mają
jaja nakrapiane, widoczne na nich
plamki pochodzą także od tego
barwnika. Porfiryna może również
występować w skorupach jaj w postaci chelatów z metalami. Po połączeniu protoporfiryny IX z żelazem powstaje hem, który wchodzi
w skład hemoglobiny i nadaje krwi
czerwony kolor. Rozerwanie
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pierścienia tego hemu prowadzi do
powstawania kolejnego barwnika –
biliwerdyny. Barwnik ten (zielony)
jest między innymi także jednym
z barwników żółci. U ssaków ulega
on kolejnym przemianom do bilirubiny, czyli czerwono-pomarańczowego barwnika żółciowego.
Główny
pigment
występujący
w niebieskich, niebieskozielonych,
zielonoszarych oraz wszystkich odcieniach związanych z kolorem niebieskim i niebieskozielonym skorupach jaj jest właśnie tym barwnikiem - biliwerdyną, która pochodzi
również od hemu. To ten sam pigment, który czasami nadaje siniakom niebieskozielony kolor. Barwniki te powstają w wyniku rozerwania cząsteczki hemu i stanowią one
pewnego rodzaju wydalniczą formę
związków, przede wszystkim w celu
eliminowania z obiegu martwych
erytrocytów. Pigment biliwerdyna
może się łączyć z metalem (cynkiem), tworząc chelat – biliwerdynian cynku, który jest kolejnym
oddzielnym barwnikiem skorupy
jaj. Barwnik biliwerdyna jest raczej mało trwały, rozkłada się pod
wpływem światła, dlatego też po
dość długim okresie przechowywania jaj można zaobserwować np.
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stopniowe blednięcie niebieskich
jaj. Oprócz tych wyżej wymienionych pigmentów spotyka się także
w skorupach jaj niewielkie ilości
innych barwników np. koproporfirynę (w jajach niebieskich oraz
brązowych), uroporfirynę, a także
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inne barwniki porfirynowe. Kolor
skorupy uzależniony jest od wzajemnych proporcji poszczególnych
barwników. W skorupie białych jaj
po prostu te barwniki się nie odkładają, bo taką właściwość ma
dana rasa kur. Ubarwienie skowww.informatordrobiarski.pl

rup kurzych jaj wynika wyłącznie
z uwarunkowania genetycznego.
Genetyka jest głównym czynnikiem determinującym kolor jaja,
inne czynniki również mogą mieć
w bardzo niewielkim stopniu na to
wpływ. Na przykład kury, które
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składają brązowe jaja, mają wraz
z wiekiem tendencje do składania
jaśniejszych jaj o większej masie.
Otoczenie, dieta i poziom stresu
u kur, mogą również w pewnym niewielkim stopniu wpływać na kolor
skorupy. Czynniki te mogą sprawiać, że odcień będzie jaśniejszy
lub ciemniejszy, ale niekoniecznie
zmieni się właściwy kolor skorupy
jaja. Głównym czynnikiem determinującym ten kolor jest nadal rasa.
W Polsce dominują w produkcji towarowej nioski o brązowym upierzeniu, od których uzyskuje się
jaja w różnych odcieniach brązu
i beżu. W latach powojennych jaja
o brązowej skorupie pochodziły na
ogół bezpośrednio z gospodarstw
chłopskich lub z tzw. skupu. Dopiero na początku lat 60-tych zaczęto
organizować w PGR-ach i Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych wielkotowarową produkcję
jaj. Zakupiono wtedy kury rasy Leghorn, których jaja były białe. Jednakże wówczas przechowywano je
w chłodniach i w solance, a to sprawiało, że gdy docierały do sklepów,
były już nieświeże i niesmaczne.
Gdy PGR-y upadały w latach 90tych, powstawały prywatne fermy
drobiu, a w nich hodowano zwy-
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kle kury niosące jaja o ciemnych
skorupach. Stąd też powstał mit
o „złych” białych jajach i „dobrych”
brązowych. Ludzie zaczęli poszukiwać brązowych jaj, a więc automatycznie przestawiła się produkcja
jaj w naszym kraju z jaj o białej skorupie na jaja o skorupie ciemnej.
Początkowo jaja ptaków były białe,
a ich barwne skorupy rozwinęły się
dopiero stopniowo w toku ewolucji, jako że miały one pełnić bardzo
ważną funkcję ochronną przed różnymi drapieżnikami. Aktualnie prowadzone są m.in. badania na temat
związków między kolorem skorupy
jaja a rozwojem embrionalnym,
mające na celu określenie wpływu
dostępu światła słonecznego (w zależności od koloru skorupy) do rozwijanego się zarodka. W przypadku
jaj niebieskich zawierających biliwerdynę, która jest antyoksydantem (inne antyoksydanty np. karotenoidy, witamina E są zgromadzone w żółtku jaja), stwierdzono
pozytywną korelację między intensywnością koloru skorupy a zawartością w żółtku antyoksydantów.
Ponadto w niektórych badaniach
stwierdzono, że barwnik porfiryna
wzmacnia skorupę jaja.
Spis piśmiennictwa dostępny u autora
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Sympozjum
drobiarskie
w Zakopanem relacja
Już po raz 25. pod Wierchami
Tatr w Zakopanem-Kościelisku odbyło się Sympozjum
Drobiarskie, dedykowane
producentom jaj konsumpcyjnych oraz firmom współpracującym i obsługującym tę
sferę produkcji rolnej- m.in.
producentom pasz, wyposażenia kurników, firmom
farmaceutycznym.

www.informatordrobiarski.pl

Otwarcia dokonał, z ramienia OPOL-DROB Sp. z o.o., pan Andrzej Kamionka, który w kilku zdaniach przypomniał
historię powstania oraz rozwoju cyklicznych spotkań „jajcarzy”. W tegorocznej odsłonie uczestniczyło blisko
270 osób, korzystając z gościnności
AMW Rewita.
Część konferencyjną otworzyła pani
Sofia Rengman, reprezentująca
szwedzką Perstop Group, współpracującą ściśle z polską firmą Viridis Sp.
z o.o., lidera w produkcji m.in. ProPhorce™Exclusive NC- mieszaniny kwasów
organicznych oraz olejków eterycznych.
Preparat ten wpływa na poprawę jakości skorupy oraz zmniejsza istotnie
ryzyko skażenia mikrobiologicznego
treści jaja.
Następne dwie prelekcje wygłosili panowie Patryk Szychulski oraz Maciej
Łosicki (Big Dutchman Polska Sp. z o.o).
Zaprezentowano zalety alternatywnych
systemów odchowu kur niosek oraz
przedstawiono ciekawy sposób na
zagospodarowanie pomiotu, w postaci
kontenerowego systemu CompoLiner,
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służącego do kompostowania pomiotu
oraz system BD PelletBox 750 do jego
paletyzacji.
Pan Tomasz Kwiatkowski (Ceva Animal
Health Polska Sp. z o.o.) przedstawił
wykład: „Czy można zniszczyć salmonellę?”. Jak przekonywał i słusznie pan
Tomasz, nasz pech polega na tym, iż
ta bakteria, a właściwie wywoływane
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przez nią problemy są bardzo medialne i na domiar złego, wykrywane są
najczęściej w produktach drobiarskich
(jaja, mięso). Można powiedzieć truizm:
salmonella była, jest i będzie, a my
musimy się nauczyć z nią żyć, czyli
skutecznie ograniczać jej populację
w środowisku fermy, poprzez nie tylko
szczepienia, ale też bardzo szeroką
profilaktykę.
Pani Anna Styk (EW Nutrition Sp. z o.o.)
przekonywała słuchaczy do zasadności
stosowania preparatu Pretect D,
mieszaniny tanin, poprawiającego
funkcjonowanie i zdrowotność jelit,
wspierające walkę z kokcydiozą.
Ma on właściwości przeciwzapalne
i przeciwutleniające, pomaga w polep-
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szaniu wyników produkcyjnych.
Elector-bezpieczny i skuteczny preparat do walki z ptaszyńcem kurzym – to
z kolei przedmiot wystąpienia pana
Mateusza Domańskiego (Elanco Poland
Sp. z o.o.). Zawarta w nim substancja
czynna – Spinosad jest produktem naturalnym, otrzymywanym z fermentacji
mikroorganizmów z rodziny Saccharopolyspora Spinosa. Jego zalety to możliwość stosowania w produkcji u kur
niosek, także naprzemiennie z innymi
preparatami, z którymi nie wchodzi
w interakcję.
Po przerwie na kawę głos zabrał pan
Krzysztof Polowczyk, (Smart Nanotechnologies S.A.). Przedstawił zalety
preparatu Silveco, bazującego na nanocząsteczkach srebra, który działa
bardzo skutecznie przeciwko bakteriom, poprzez zakłócanie replikacji ich
DNA, czy też upośledzanie działania ich
błony komórkowej, ale także wykazuje

www.informatordrobiarski.pl

mocne działanie wiruso- i grzybobójcze. Może być stosowany w obecności
zwierząt! Jest to alternatywa dla tradycyjnych środków dezynfekcyjnych.
Piotr Łambucki (Noack Polen Sp. z o.o.)
zabrał nas w podróż do przeszłości,
czyli zachęcał do produkcji jaj omega-3, które już zdobywały nasz konsumencki rynek. Ich dobroczynny wpływ
na zdrowie człowieka jest znany od
wielu lat, chociażby poprzez zmniejszenie ryzyka zawału serca, zachorowania
na nowotwory, czy chorobę Alzheimera. By uzyskać takie jajo, musimy nasze
kury karmić min. 7 dni mieszanką
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paszową, zawierającą EasyLin, który
jest pozyskiwany z nasion lnu, wyselekcjonowanych pod kątem wysokiej
zawartości kwasów tłuszczowych
omega-3.
Pan Tomasz Witkowski (Kancelaria Brokerska WTB), przedstawił temat ubezpieczenie kur od salmonelli, Produkt
ten w założeniach ma być w 70% dotowany, co w znacznym stopniu obniża
koszty ubezpieczenia, może gwarantować możliwość odbudowania stada po
jego utracie.
„Zdrowa nioska – zdrowe jajko”, to
z kolei temat prezentacji pana Tomasza Kałka (Aditech Polska Sp. z o.o.).
W uzyskaniu takiego efektu ma nam
pomóc Herbex Activ, czyli unikalna
kompozycja substancji pozyskiwanych z roślin, którego głównym
składnikiem jest zawarta w ostrej
papryce kapsaicyna. Preparat działa
bakteriostatycznie, wydatnie poprawia procesy trawienne, szczególnie
w końcowym odcinku układu pokarmowego, wpływając na wsparcie jego
funkcjonowania.
Część konferencyjną zamykał ostatni,
ale jakże ważny temat, czyli jak wojna
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w Ukrainie wpływa i wpłynąć może na
funkcjonowanie rynku drobiarskiego
w Polsce, ale też i w całej Europie.
Wszyscy wykazujemy chęć niesienia
pomocy w takiej sytuacji. Czy jednak
nie powinniśmy pamiętać o ochronie
naszego rynku przed zalewem produktów pozyskiwanych w warunkach
odbiegających od tych obowiązujących w Unii Europejskiej? Jak było do
przewidzenia, wywołana w tej materii
dyskusja trwała wiele minut.
Po zakończonej części konferencyjnej
uczestnicy wysłuchali swoistego spojrzenia na codzienne sprawy z punktu
widzenia człowieka, Polaka, który, jak
sam to określa, od lat żyje z pisania
tekstów oraz muzyki do nich. Piotr Bukartyk, bo o nim mowa, wraz z zespołem Ajagore, przez jednych uwielbiany,
innym stoi kością w gardle…
Ostatni akcent konferencji, jak zwykle
bardzo wyczekiwany przez wszystkich,
czyli uroczysty wieczór regionalny, odbył się tradycyjnie od lat w gościnnych
murach „Sałasu Holny”. Na pewno nikt
nie wyszedł stąd głodny ani spragniony, no może spragniony już kolejnej
edycji Sympozjum.
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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 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

WAGA PASZOWA
FIRMY SKOV – DOL 9940,
mało używana, kupiona bezpośrednio
od producenta z Danii.
woj. zachodniopomorskie
gm. Świerzno
Cena: 5500 zł + VAT
Tel. 530 567 383

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

SPRZEDAM
KURKI LOHMANN BRĄZOWY, BIAŁY,
SANDY w ilości 300 tys. szt.
Wstawione: 15.03.22, 02.04.22, 27.04.22,
16.05.22, 02.06.22
oraz kurki kolorowe ROSA.
Specjalistyczny transport.
Tel. kom. 531 658 989

NAJTANIEJ JANSEN,
VENCOMATIC, VAN GENT,
ruszt plastikowy i drewniany
z podłożem, grzędy,
paszociągi spiralne i łańcuchowe.
Tel. 507 186 237, 504 837 771
www.agrafarm.pl

SPRZEDAM:
KURKI ODCHOWANE 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

60

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

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

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

SPRZEDAM KURKI OGÓLNOUŻYTKOWE
ROSA (KOLOROWE) oraz TOWAROWE
LOHMANN BRĄZOWY, LOHMANN BIAŁY
oraz ISA BRĄZOWE I BIAŁE,
w ilości 300.000 szt.
Data wstawienia:
22.02.2022, 03.03.2022, 23.03.2022,
02.04.2022, 22.04.2022, 04.05.2022,
25.05.2022, 05.06.2022, 24.06.2022,
03.07.2022
Odchów ściółkowy (woliera).
Posiadamy specjalistyczny transport.
Tel. 608 751 567

SORTOWNICE DO JAJ
• naprawy bieżące, remonty kapitalne
sortownic do jaj
• skup, sprzedaż sortownic do jaj
Tomax, tomaszsol@o2.pl
Tel. kom. 603 533 502

www.informatordrobiarski.pl

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:
Pakowaczki próżniowe do mięsa
i wędlin z gwarancją:
• Supervac GK 501 B
pompy Busch1000 + 2 x 250 m3
• Supervac GK812 B
pompy Busch 1250 + 630 m3
• obkurczacz Supervac AT8
• WIBO 8 obkurczacz
• Kuter LASKA KR 500 VAC
• Separator kości wołowych
i wieprzowych INJECT STAR P40
• Nastrzykiwarka Lutetia 2000 144 igły,
142 noże, 2 głowice
a także usługi:
• naprawa nadziewarek Handtmann Vf 50,
VF 80, VF 200, VF 300.
• remonty pomp próżniowych
Busch i Rietschle.
• remonty klipsownic Technopack.
Kontakt: Tel. 501 659 868, 22 612 30 60

SPRZEDAM WYTŁACZANKI
PLASTIKOWE DO JAJ 7000 szt.
+ przekładki 100 szt. Tel. 600 452 523
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SPRZEDAM
PASZOCIĄGI SPIRALNE
nowe i używane, systemy pojenia,
brojlery nioska, wentylatory i inne.
www.agrafarm.pl
Tel. kom. 507 186 237, 504 837 771

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

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

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

MYCIE, DEZYNFEKCJA
OBIEKTÓW INWENTARSKICH
15 lat doświadczenia, kilka ekip
• zwalczanie salmonelli
• 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!
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Agroblaz

45

Agropian

5

Bonita

14

Ergoferm/Fienhage

24, 25

Farma Żuromin

19, 39

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

28

Firma Drobiarska

21

Geneu

9

Hog Slat

7

Hopex

13

Hubbard

15

Indoor

IV str. okł.

Jotafan

30, 31

Malesa

II str. okł.

Park drobiarski

III str. okł.

P. H. Czachorowski

1

Specht

8

Wit-Pol

17, 35

ZAW-BUD

27

w następnym numerze...

Stres oksydacyjny
Ziołowe dodatki paszowe i ich działanie
Znaczenie wyrównania stada brojlerów

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

1080 zł

912 zł

800 zł

1/2 strony

756 zł

640 zł

600 zł

590 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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