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Dzień dobry! Zapraszamy do lektury sierpniowego
numeru. Jakie znaczenie ma wyrównanie stada?
Dla hodowców kur mięsnych i producentów brojlerów
trudnym zadaniem jest osiągnięcie wyrównania cech
w stadzie. Ujednolicone stado kur rodzicielskich
zniesie więcej jaj wylęgowych w pierwszych 10
tygodniach produkcji. /s. 4/ Stres termiczny zakłóca
prawidłowy przebieg chowu drobiu i prowadzi do stresu
oksydacyjnego, który może być przyczyną wielu chorób.
Układ odpornościowy, ulegając osłabieniu, ma zmniejszoną
wydolność i nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu
organizmu przed czynnikami infekcyjnymi. /s. 20/
Przedstawiamy Państwu najnowsze wyniki badań

naukowych dotyczące wpływu ziołowych
dodatków stosowanych w żywieniu ptaków na

ich układ pokarmowy. Zioła stosowane na co dzień przez
człowieka mogą mieć również zastosowanie w żywieniu
drobiu. Dodatki ziołowe regulują pobieranie paszy, mają
właściwości przeciwwirusowe. Czosnek i Pieprz stymulują
trawienie. Przy problemach z niestrawnością zaleca się
rumianek, a pokrzywa zwyczajna zadziała odtruwająco
i przeciwbiegunkowo. /s. 32/ W newsach branżowych
polecamy informacje o bieżącej sytuacji na
rynkach drobiu i pasz z kraju i ze świata. /s. 46/
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JAJA I PTAKI HODOWLANE

ZNACZENIE WYRÓWNANIA
STADA BROJLERÓW
Dr inż. Ryszard Gilewski
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk

Stopień wyrównania stada jest podstawowym miernikiem
produkcyjności podczas optymalizowania dla kur nieśnych
i brojlerów składu paszy, stosowanej w odpowiednich programach ich żywienia, ponieważ wartość tej cechy, zmniejsza się w przypadku skarmiania pasz niskobiałkowych,
a także z wiekiem ptaków.
Jest interesujące dla producenta czy wyrównane stado drobiu, może być uważane za bardziej zdrowe? Ogólnie uważa
się że, niewyrównanie stada wskazuje na jego gorszą wydajność lub na niższy poziom dobrostanu ptaków. Są to ważne
problemy do wyjaśnienia, zwłaszcza gdy pisklęta są dostarczane przez zakład wylęgowy bez wcześniejszego powiadomienia fermy towarowej kur nieśnych lub brojlerów o pochodzeniu jaj wylęgowych (Karimi, 2021).
POMIAR WYRÓWNANIA STADA
Poprawa tempa wzrostu, produkcyjności i zmniejszenia otłuszczenia brojlerów, zależy od metod
chowu mięsnych kur reprodukcyj-
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nych. Ponieważ stale poprawia się
wydajność brojlerów, osiągnięcie wyrównania cech w stadzie,
jest dla hodowców kur mięsnych
i producentów brojlerów, coraz
trudniejszym zadaniem. Małe
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zróżnicowanie brojlerów w stadzie
jest decydującym warunkiem jego
wysokiej produkcyjności. Ujednolicone stado kur rodzicielskich zniesie również więcej jaj wylęgowych,
w pierwszych 10 tygodniach produkcji (Gilewski i Wężyk, 2018).
Wyrównanie stada zależy od:
• jakości wyklutych piskląt i ich
genotypu (pisklęta wolno opierzające mają wolniejsze tempo
wzrostu i niższe masy ciała),
• zgodnego z wymogami kurcząt
- poziomu dobrostanu,
• jakości paszy,
• odpowiedniej obsady ptaków
na 1 m2,
• dostatecznej liczby karmideł
i poideł,
• prawidłowo przyciętych dziobów,
• i innych czynników.
By docenić znaczenie znajomości
stopnia wyrównania stada, należy go najpierw określić i zmierzyć. Zmienność masy ciała określa się zwykle dwoma sposobami.
W pierwszym przypadku posługuje
się określeniem wielkości współczynnika zmienności, tj. wskaźnika
rozproszenia masy ciała brojlerów
w stadzie, a w drugim – wyrów-
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nanie stada pod względem masy
ciała, określa procentowe podobieństwo ptaków pod względem
tej cechy.
Współczynnik zmienności jest
względną miarą zmienności, z jaka
mamy do czynienia podczas wzrostu odchowywanego stada wyrażoną w procentach. Odchylenie
standardowe jest miarą wielkości
rozproszenia indywidualnych wartości od średniej stada.
Dlatego duża wartość współczynnika CV%, świadczy o dużej zmienności tej cechy w stadzie, podczas
gdy niski CV% - wskazuje na
Tab. 1. Przybliżone wyrównanie
stada, przy określonej wartości CV.
Wyrównanie
stada (%)

Współczynnik
zmienności (%)

95,4

5

90,4

6

84,7

7

78,8

8

73,3

9

68,3

10

63,7

11

58,2

12

55,8

13

52,0

14

49,5

15

46,8
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mniejszą jej zmienność, czyli większe wyrównanie stada. Poziom wyrównania - odpowiada procentowi
stada, które mieści się w określonym zakresie np. średniej jego
masy ciała kurcząt brojlerów, która
wynosi zwykle +10% (Karimi, 2021).
W tabeli 1 określono w przybliżeniu
wyrównanie stada w % przy określonej wartości CV%. (Cobb, 2008).
Celem odchowu mięsnych kurcząt
hodowlanych, jest przygotowanie
ich jako kur do składania dużej
liczby biologicznie pełnowartościowych jaj wylęgowych, zapewniających dobrą jakość piskląt,
a później – kurcząt brojlerów. Dlatego podczas wychowu i reprodukcji,
należy zapewnić stadom rodzicielskim kur mięsnych, dobre warunki
środowiskowe, prawidłowe żywienie i właściwą profilaktykę weterynaryjną oraz biologiczne bezpieczeństwo (Mazanowski, 2011).
Niewiele jest dotychczas dostępnych danych naukowych nt. kształtowania się wyrównania utrzymywanego drobiu, to jednak stado
brojlerów w wieku 40-42 dni i o CV
10-12% pod względem masy ciała,
uważa się zwykle za wystarczająco
wyrównane. W wielu badaniach
przeprowadzonych na świecie,
www.informatordrobiarski.pl
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zaobserwowano związek między
wysokim CV%, a zwiększoną śmiertelnością kurcząt w pierwszym
tygodniu życia, oraz ich śmiertelnością w całym okresie odchowu
i brakowaniem w czasie selekcji
w ubojni, a także niskimi wskaźnikami wykorzystania paszy (FCR)
i przyrostu. Zastanawiające jest
jednak zagadnienie, jakie są źródła zmienności cech i dlaczego ich
wartość pogarsza się na ogół z wiekiem brojlerów (Karimi, 2021).
ŹRÓDŁA ZMIENNOŚCI
Na brak wyrównania stada wpływa wiele różnych przyczyn, w tym
jedno, które ma największe znaczenie, a jest nim złe zarządzanie
fermą. Większy jednak wpływ mogą
mieć także czynniki zewnętrzne jak
np. system pracy w gospodarstwie
hodowlanym. Niewyrównane stado reprodukcyjne produkuje jaja
wylęgowe różnej wielkości, przy
czym z większych jaj, wylęgają się
większe pisklęta, a z mniejszych
jaj - małe, przyczyniając się do powstawania zmienności stada pod
względem masy ciała wylęganych
piskląt. Innym źródłem zmienności
mogą być zakłady wylęgowe, otrzy-
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mujące jaja z wielu ferm hodowlanych, różniące się zdolnościami
produkcyjnymi, wiekiem stad i jakością jaj, które następnie zaopatrują w pisklęta fermy brojlerów
o
zróżnicowanych
warunkach
utrzymania i wyposażeniu technicznym. Pisklęta pochodzące
od młodych kur rodzicielskich
są mniejsze. Można oczekiwać
w pierwszym tygodniu większych
padnięć w porównaniu z pisklętami od stad rodzicielskich w wieku
30 tygodni i starszych. Można temu
zapobiec, zapewniając troskliwszą
opiekę nad pisklętami, a przede
wszystkim podnieść o 1-2oC temperaturę podczas zasiedlania kurnika.
Producent powinien być poinformowany o wieku stada rodzicielskiego oraz czy dostarczone stado
piskląt pochodzi z różnych ferm.
Niejednokrotnie jaja kierowane do
wylęgu pochodzą z różnych ferm
i są łączone. Jeżeli dotyczy to starszych kur w wieku 40-45 tygodni to
nie powinno stanowić większego
problemu. Natomiast kiedy łączy
się wyląg z jaj pochodzących od
młodego stada rodzicielskiego, to
różnice u jednodniowych piskląt
mogą być duże (Gussem i in., 2015).
W niektórych fermach, o obsadzie

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 371/08/2022

www.informatordrobiarski.pl

ponad 50.000 brojlerów na jedną
brojlernię (budynek), co jest obecnie często stosowane i dlatego
potrzebne są metody rozwiązywania tych nieoczekiwanych problemów, które nie występują wspólnie
w jednym stadzie, którego skład
pochodzi zwykle z wielu reprodukcyjnych stad rodzicielskich,
będących w różnym wieku. Brak
www.informatordrobiarski.pl

wyrównania będzie powszechnie
obserwowany i dlatego producent
brojlerów winien wiedzieć jakimi
sposobami zapobiec rozwojowi tej
wady w stadzie.
OCENA ZMIENNOŚCI
W odchowie brojlerów, dostępne
są do wykorzystania pewne nie ży-
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wieniowe metody, w celu kontrolowania poziomu wyrównania stada
np. stosując „precyzyjną kontrolę
środowiska” lub tzw. „brakowanie bardzo małych piskląt”, w celu
usunięcia ich z lęgu. Jednak praktycznie niemożliwe jest kontrolowanie lub poprawa wyrównania,
bez przyjęcia określonych zasad
żywieniowych. Samo wyrównanie
stada jest decydującym czynnikiem przy optymalizowaniu składu
paszy i metod żywienia brojlerów.
Krótki przewód pokarmowy i szybreklama
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kie tempo przyrostów masy ciała brojlerów, determinują bardzo
duże wymagania współczesnych,
kurcząt rzeźnych. Mają na nie duży
wpływ wiek, płeć, genotyp, warunki utrzymania i planowany termin
zakończenia odchowu. Bardzo
ważne jest zachowanie w mieszankach paszowych stosunku energetyczno-białkowego (Kaczmarek
i Rutkowski (2012). Niezgodności
zmniejszają się, przy paszy nisko
białkowej. Ptaki mogą nadmiernie
konsumować energię, jeśli pasza
jest uboga w niezbędne składniki
odżywcze, takie jak aminokwasy,
przy zmienności niektórych cech,
które wpływają w małym stopniu
na obniżenie masy ciała w porównaniu z innymi parametrami, wskazującymi na znaczne obniżenie
przyrostów. Niedobór białka lub
energii musi zostać wcześnie eliminowany lub skorygowany, gdyż
w przeciwnym razie, stado będzie
nadal mało wyrównane, która to
właściwość będzie się pogarszała z
wiekiem kurcząt.
Ustalona receptura paszy zakłada,
że każdy ptak winien w odchowie
osiągnąć swe możliwości produkcyjne. W rzeczywistości strawność,
jak i późniejsza, indywidualna
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Tabela 2. Wpływ paszy AlphaSoy Gold (ASG) na poprawę wyrównania
w stadzie kurcząt brojlerów (Karimi, 2021).
Wiek

Odmiana stada

Brak ASG w paszy

ASG w paszy

Dzień 0 (zero)

Wyrównanie (%)

82.0

71.0

% CV

7.48

9.56

Wyrównanie (%)

49.0

56.0

% CV

13.46

12.17

Wyrównanie (%)

52.0

53.0

% CV

14.75

13.87

Wyrównanie (%)

46.0

55.0

% CV

15.56

14.50

14 dzień życia

28 dzień życia

42 dzień życia

dostępność podstawowych składników odżywczych, mogą się podczas odchowu różnić w obrębie
stada. Produkcyjność kurcząt zależy od genotypu kurcząt i całego
stada, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie przeciętnego
wskaźnika spożycia paszy, oszacowanego na podstawie współczynników strawności wszystkich,
poszczególnych, dobrej jakości
składników paszowych, przy maksymalnej eliminacji substancji antyżywieniowych.
W niedawno przeprowadzonym
badaniu nad sprawnym działaniem
jelit (Karimi, 2021), zastosowano
paszę z udziałem śruty sojowej (Al-
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phaSoy Gold - ASG), by poprawić
wyrównanie masy ciała w stadzie
kurcząt brojlerów. Pomimo zaplanowanego pochodzenia pojedynczych piskląt w stadzie, po jednym
rodzicu (kogucie), zakład wylęgowy
nie wywiązał się z przyjętego zadania i dostarczył pisklęta gorszej
jakości i bardzo niewyrównane. W
7 dniu wszystkie grupy wykazały
słabe wyrównanie, natomiast niespodziewana wysoka temperatura i wilgotne warunki pogodowe,
trwające do 21 dnia życia kurcząt,
nie pomogły również w tej sytuacji.
Okazało się jednak, że z upływem
wieku, pasza AlphaSoy Gold (ASG),
znacznie poprawiła wyrównanie
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w stadzie masy ciała kurcząt brojlerów (Tabela 2), wpływając pozytywnie na wyrównanie stada pod
tym względem.
CZYSTY DOCHÓD
Fizyczny stan piskląt oraz warunki
pogodowe, miały negatywny wpływ
na wszystkie wyniki ich odchowu, ale okazało się, że dla pasz z
udziałem śruty sojowej (ASG), końcowa dzienna masa ciała wzrosła
o 37 gramów, a współczynnik ogólnego wykorzystanie paszy, zmniejszył się o 2 punkty (Karimi, 2021).
Uwzględniając w rozważaniach
cenę paszy dla brojlerów i zwiększenie wartości cenowej przyrostu ich żywej masy w tym czasie
(1,20 €/kg), poprawa ta spowodowała wzrost zysku netto o 36.000 €
na 1 cykl odchowu 1 miliona brojlerów, uwzględniając w tym cenę
ASG w prestarterze i starterze,
podawanym brojlerom, od wyklucia do 21 dnia życia. Z podsumowania badań, dokonanego przez
Karimi (2021) wynika, że udział
w paszy, wysoce przyswajalnego
produktu, jakim jest ASG, o wspólnych składnikach funkcjonalnych,
zwiększył strawność kluczowych

18

aminokwasów - nawet o 2%.
Poziomy substancji antyżywieniowych zostały obniżone, a szybkość
trawienia białka zawartego w śrucie
sojowej, uległa znacznej poprawie,
dzięki zmniejszeniu udziału mniej
strawnego białka, a zwiększeniu
zawartości białka szybko strawnego. Dodanie śruty sojowej (ASG),
optymalizuje spożycie paszy przez
młode ptaki, a tym samym znacznie poprawia wyrównanie stada
brojlerów pod względem żywej
masy i wykorzystania paszy (FCR).
Wg Michalczuk (2020), współczesne kury mięsne wywodzą się
z dwóch ras: Dominant White Cornisch (DWC) i White Rock (WR),
rozprowadzane najczęściej w Polsce przez dwie zagraniczne firmy
tj. Ross 308 i Hubbard Flex, cieszące się dużym wyrównaniem
cech produkcyjnych. W intensywnym chowie utrzymuje się brojlery do 35-42 dnia życia, w obsadzie
33-39 kg/m2. Najmłodsze kurczęta
brojlery, jako tzw. grillowe, które
przeznacza się do uboju, już w wieku 28 dni życia, charakteryzują się
dużym wyrównaniem pod względem wszystkich cech produkcyjnych.
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STRES OKSYDACYJNY
– WYBRANE ANTYOKSYDANTY
Bartosz Korytkowski

Stres termiczny jest jednym z czynników bardzo często
zakłócających prawidłowy przebieg chowu drobiu, który prowadzi do stresu oksydacyjnego. Czasami jest on następstwem zaniedbań ze strony hodowcy drobiu, kiedy to
temperatura w pomieszczeniu przekracza optymalne wartości. Ptaki takiemu stresowi ulegają także podczas transportu w nieodpowiedni sposób przebiegającemu, czy też wskutek niewłaściwego obchodzenia się z ptakami np. tuż przed
ubojem. Jeżeli mechanizmy regulujące wytwarzanie wolnych
rodników ulegają jakimkolwiek zaburzeniom (stres, choroby, zanieczyszczenia środowiskowe, czynniki żywieniowe),
dochodzi do ich nadmiernego gromadzenia się w organizmie, czyli stresu oksydacyjnego.
Stres oksydacyjny jest definiowany jako nieprawidłowość będąca
wynikiem zachwiania równowagi
pomiędzy reaktywnymi formami
tlenu a szybkością, z jaką organizm
radzi sobie z ich unieszkodliwianiem przy pomocy określonych antyoksydantów. Oznacza to, że stres
oksydacyjny prowadzi do zaburzeń
w procesie redukcji na poziomie

22

komórkowym. W organizmie ptaka
dochodzi do zwiększonej produkcji
nadtlenków i wolnych rodników,
a to w dalszej kolejności prowadzi
do systematycznego uszkadzania
kolejnych składników komórki,
w tym w znacznym stopniu białek
i lipidów, co jest istotne dla producentów drobiu rzeźnego, ponieważ prowadzi jednocześnie do
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pogorszenia jakości tuszki drobiowej. Dochodzi również do zmniejszenia ilości witamin i składników
mineralnych, które mają wpływ
na funkcjonowanie układu immunologicznego. Wszystkie komórki
organizmu są stale narażone na
działanie wolnych rodników generowanych przez różne źródła egzogenne i endogenne. Głównym
czynnikiem rodnikotwórczym jest
metaboliczny łańcuch oddechowy
zlokalizowany w mitochondriach.
W stanie homeostazy organizm potrafi neutralizować wolne rodniki
dzięki obecności egzo- i endogennych antyoksydantów.
Stres oksydacyjny to upośledzenie
pracy mitochondriów, zaburzenie
homeostazy wapnia czy depolaryzacja i zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych. Należałoby zaznaczyć, że procesy oksydo-redukcyjne związane z powstawaniem reaktywnych form tlenu są
także procesami naturalnymi, których działanie w mitochondriach
każdej komórki przyczynia się do
sprawnego funkcjonowania niektórych procesów w organizmie np.
przekazywania sygnałów zewnątrzi wewnątrzkomórkowych, skurczu
mięśni, sekrecji hormonów itp.
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W mitochondrialnym łańcuchu oddechowym wykorzystywane zostaje
około 95-98% dostarczonego tlenu.
Część cząsteczek tlenu (2-5%) może
ulec niecałkowitej redukcji, w następstwie której powstają reaktywne formy tego pierwiastka. Sama
cząsteczka tlenu nie wykazuje zbyt
dużej aktywności chemicznej, jednak może ona być źródłem tzw. reaktywnych form tlenu (RFT), czyli
wolnych rodników posiadających
jeden lub więcej wolnych elektronów. Do tego rodzaju tworów
chemicznych będących zarówno
atomami, jonami, jak i związkami
chemicznymi zaliczamy: anionorodnik ponadtlenkowy O₂-, rodnik
wodoronadtlenkowy HO₂, rodnik
hydroksylowy HO oraz rodnik alkoksylowy RO. Do grupy tej (RFT)
zalicza się także pochodne tlenu,
które nie zaliczają się do wolnych
rodników, nie posiadają wolnych
elektronów, są to m.in. ozon O₃,
tlen singletowy - O₂ czy nadtlenek
wodoru H₂O₂, a także szereg rodników, w których zamiast tlenu występuje azot, tzw. reaktywne formy
azotu (RFA).
Jak wspomniano, najbardziej charakterystycznym skutkiem długotrwałego oddziaływania stresu
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oksydacyjnego na organizm ptaka jest pogorszenie jakości mięsa
drobiowego. Jest to zagadnienie
bardzo istotne, ponieważ w sposób
bezpośredni związane jest z ekonomią i opłacalnością produkcji.
Mięso o kiepskiej lub pogorszonej
jakości nie jest dobrym towarem
dla konsumentów.
W organizmie ptaka dochodzi do
procesu utleniania, w pierwszym
rzędzie kwasów tłuszczowych. Proces ten odbywa się w trzech etapach
(inicjacji, propagacji i terminacji),
który poprzez liczne procesy biochemiczne prowadzi do powstania
zmodyfikowanych cząsteczek lipiwww.informatordrobiarski.pl

dów. Proces utleniania tych związków prowadzi również do powstania wielu związków o charakterze
aldehydów, alkoholi czy związków
węglowodorowych, które w mięsie
drobiu powodują pogorszenie jego
cech organoleptycznych (smak, zapach). Najczęściej obecność tych
związków może się przyczyniać
do powstawania nieprzyjemnego,
zjełczałego zapachu mięsa. Spożywanie takiego mięsa zawierającego
utlenione lipidy powoduje przede
wszystkim zwiększenie ich ilości
w organizmie, a także w pewien
sposób może również wpływać na
uszkodzenie enzymów trawien-
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nych takich jak pepsyna i trypsyna.
Na skutek działania stresu oksydacyjnego dochodzi także do utleniania białek zawartych w mięsie, a to
prowadzi do pogorszenia jego właściwości i jakości. Zmianie ulegają
również cechy sensoryczne (smak,
barwa, zapach itp.), a także zwiększa się zawartość w mięsie związków o charakterze szkodliwym.
Zmiany oksydacyjne w przypadku
białka prowadzą do zmniejszenia stopnia jego strawności oraz
przyswajalności zawartych w nim
aminokwasów egzogennych, niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu człowieka.
Stres oksydacyjny w przypadku
białka mięsa prowadzi także do
pogorszenia takich jego cech jak
wodochłonność, co skutkuje wyciekaniem soków z mięsa, pogarsza
się więc również możliwość wykorzystania go w obróbce termicznej.

Wzrost w organizmie ptaka wolnych rodników prowadzi do uruchomienia pewnych mechanizmów
ochronnych. Mechanizmy te działają w systemie trójstopniowym:
- pierwszy stopień – to reakcja
organizmu, która polega na blokowaniu możliwości powstawania wolnych rodników i ich
reakcji ze związkami biologicznie czynnymi. Taka reakcja organizmu odbywa się z udziałem
określonych enzymów i białek.
- drugi stopień – to odpowiedź
organizmu polegająca na uruchomieniu „zmiataczy wolnych
rodników”, czyli związków, które w łatwy sposób wchodzą
w reakcję z wolnymi rodnikami. Do tego typu substancji zaliczyć możemy np. witaminę C
i glutation, działające w środowisku wodnym oraz witaminę
E i karotenoidy działające
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Organizm ptaka został
więc wyposażony w szereg
związków chemicznych
o charakterze antyoksydantów,
których najprostszy podział
to podział na związki
enzymatyczne
i nieenzymatyczne.

w środowisku związków rozpuszczających się w tłuszczach
(lipofilnym).
- trzecim stopniem – antyoksydacyjnej reakcji organizmu są
działania naprawcze polegające na naprawie uszkodzonych
struktur w organizmie.
Stres oksydacyjny może być przyczyną wielu chorób, np. nowotworowych, zwyrodnieniowych, jako że
wolne rodniki uszkadzają komórki.
Układ odpornościowy ulega także
znacznemu osłabieniu. Nadmierny
stres oksydacyjny może powodować problemy w rozrodzie ptaków,
gorszą produkcyjność.
Organizm ptaka został więc wyposażony w szereg związków che-
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micznych o charakterze antyoksydantów, których najprostszy
podział to podział na związki enzymatyczne i nieenzymatyczne. Do
pierwszej grupy związków zaliczyć
możemy enzymy takie jak: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza i peroksydaza glutationowa,
które w organizmie stanowią enzymatyczny układ zabezpieczający
komórkę. Dysmutaza ponadtlenkowa jest enzymem posiadającym
w swojej budowie atom metalu.
Wyróżnić możemy kilka form tego
enzymu zlokalizowanych w różnych
częściach komórki tj. dysmutaza
miedziowo-cynkowa (Cu/Zn-SOD)
zlokalizowana przede wszystkim
w cytozolu, dysmutaza manganowa
(Mn-SOD) zlokalizowana w mitochondrium oraz dysmutaza ponadtlenkowa zawierająca zarówno Cu
i Zn (EC-SOD) zlokalizowana głównie na powierzchni komórki. Zadaniem dysmutazy ponadtlenkowej
jest udział w procesie dysmutacji anionorodników do nadtlenku
wodoru (H₂O₂) oraz ochrona organizmów przed szkodliwym działaniem O₂. Działanie dysmutazy ponadtlenkowej jest dwukierunkowe.
Kluczowa jest tu obecność jonu
metalu, który ulega dwukrotnie
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utlenianiu, w konsekwencji czego
powstaje nadtlenek wodoru. Nagromadzenie nadtlenku wodoru
w organizmie prowadzi do uruchomienia odpowiedzi kolejnego
enzymu, jakim jest katalaza. Enzym ten jest również wyposażony
w jon metalu, w tym przypadku żelaza, który poprzez reakcję z nadtlenkiem wodoru zostaje utleniony. Prowadzi to także do rozpadu
nadtlenku wodoru na wodę i tlen.
Działanie peroksydazy glutationowej można scharakteryzować również jako działanie mające na celu
redukcję nadtlenku wodoru oraz

nadtlenków organicznych poprzez
zredukowany wcześniej glutation.
Do związków antyoksydacyjnych
niebędących enzymami zaliczamy
witaminę A, C i E, glutation, karotenoidy, flawonoidy itp. Są to związki
działające zarówno w środowisku
wodnym, jak i w środowisku tłuszczy. Na szczególną uwagę w tej
grupie zasługują witaminy w tym
witamina E, której działanie antyoksydacyjne jest powszechnie znane. Dodatek witaminy E do paszy
dla drobiu w ilości przekraczającej ich naturalne zapotrzebowanie
pozwala na uzyskanie efektu neu-
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Na skutek działania stresu
oksydacyjnego dochodzi
także do utleniania białek
zawartych w mięsie a to
prowadzi do pogorszenia jego
właściwości i jakości.

tralizacji części wolnych rodników.
Dodatkowo budowa chemiczna
tego związku pozwala na jego wbudowywanie w ściany komórkowe
i ochronę przeciwoksydacyjną.
Innymi witaminami zasługującymi na uwagę są np. witamina C
oraz witamina A. Witamina A jest
związkiem chemicznym o właściwościach pozwalających na
bezpośrednie wejście w reakcję
z wolnymi rodnikami. Witamina C
natomiast charakteryzuje się zdolnością prowadzenia odwracalnych
procesów utleniania i redukcji,
co pozwala na utrzymanie stałego i prawidłowego układu redoks
w komórce.
Do pozostałych związków niebędących enzymami lub witaminami
a posiadającymi właściwości anty-
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oksydacyjne zaliczyć możemy: flawonoidy, glutation, likopen, polifenole. Część z tych związków znajduje się w składnikach pokarmowych, a ich odpowiednio dobrane
ilości pozwalają na zwiększenie
obecności związków antyoksydacyjnych w dawce pokarmowej.
Część z wymienionych związków
wykorzystuje się również jako tzw.
markery stresu oksydacyjnego, ponieważ ich podwyższona obecność
pozwala także na ocenę ewentualnego ryzyka wystąpienia takiego
stresu.
Reasumując: występowanie stresu oksydacyjnego niesie za sobą
szereg groźnych dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu skutków. Z tego względu bardzo dużo
uwagi poświęca się metodom
pozwalającym ograniczyć występowanie tego problemu. Uwagę
zwraca się również na możliwości
zapobiegania negatywnym skutkom stresu oksydacyjnego poprzez
stosowanie w żywieniu drobiu dodatków paszowych o charakterze
antyoksydantów.
Spis piśmiennictwa dostępny u autora
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ZIOŁOWE DODATKI PASZOWE
I ICH WPŁYW NA PRZEWÓD
POKARMOWY DROBIU
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

Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wydajność produkcyjną i aspekt ekonomiczny każdego sektora drobiarskiego, ponieważ pasze mogą stanowić
do prawie osiemdziesięciu procent całkowitych kosztów
produkcji zwierzęcej (Mottet i in., 2017). Jak podaje Puvača
i in. (2020) stały wzrost cen pasz, zwłaszcza pasz białkowych,
zmusza producentów do doskonalenia wykorzystania zasobów paszowych w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej oraz przetworzenia białka paszowego na wysokiej
jakości produkty drobiowe.
Kolejnym bodźcem jest zakaz stosowania w krajach UE antybiotykowych stymulatorów wzrostu (AGP)
w chowie zwierząt gospodarskich
ze względu na wzrost antybiotykooporności. Doprowadziło to do
zmniejszenia wydajności rzeźnej
ptaków poprzez uzyskanie mniejszych przyrostów masy ciała, gorsze
spożycie paszy, obniżenie współ-
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czynnika wykorzystania paszy oraz
zwiększona częstość występowania
niektórych chorób drobiu (Puvača
i in., 2020). Dotychczasowe badania
wskazują, iż dodatki takie jak probiotyki, prebiotyki, kwasy organiczne i ich sole stosowane w żywieniu
drobiu mogą być rozwiązaniem
alternatywnym dla antybiotyków
(Pietrzak i in., 2009). W ostatnich
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latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się także naturalne
dodatki paszowe, takie jak zioła
i ekstrakty ziołowe, które charakteryzują się wysoką zawartością substancji czynnych takich jak m.in.:
• garbniki (działanie przeciwbiegunkowe),
• glikozydy (działanie przeczyszczające),
• flawonoidy (działanie rozkurczające na mięśnie gładkie
przewodu pokarmowego i dróg

•

•

•

żółciowych, właściwości przeciwzapalne),
gorycze (pobudzają apetyt
i zwiększają wydzielanie soku
żołądkowego),
pektyny i śluzy (działanie przeciwbiegunkowe u zwierząt młodych, łagodzenie stanów zapalnych błon śluzowych),
olejki eteryczne (działanie żółciopędne, moczopędne, pobudzające perystaltykę jelit, przeciwbakteryjne, przeciwpaso-

reklama

www.informatordrobiarski.pl

371/08/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

35

HIGIENA I ŻYWIENIE

•

żytnicze, immunostymulujące),
kwasy organiczne (poprawa
przemiany materii, trawienia,
pobudzają gruczoły trzustkowe
i żołądkowe), co warunkuje szeroki zakres ich biologicznej aktywności.

Z racji naturalnego pochodzenia
skład chemiczny ziół zależy od
wielu czynników, m.in. środowiskowych (położenie geograficzne,
okres zbioru, sposób zbioru), genetycznych (gatunek, podgatunek)
oraz wybór właściwego miejsca

pobrania (korzenie, kłącza, liście,
owoce, łodygi, nasiona, kwiaty),
zatem jest bardzo zmienny. Chociaż produkty ziołowe stają się coraz bardziej popularne na całym
świecie, jedną z przeszkód w ich
akceptacji jest brak standardowego profilu kontroli jakości. Jakość
ziół, czyli profil składników produktu końcowego ma wpływ na
skuteczność działania oraz bezpieczeństwo. Jednak ze względu
na złożoną naturę i nieodłączną
zmienność składników roślinnych
trudno jest ustalić parametr kon-
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troli jakości, chociaż nowoczesne
techniki analityczne mogą pomóc
w obejściu tego problemu. Ponadto substancje aktywne odpowiedzialne za deklarowane efekty
lecznicze są często nieznane lub
opisane tylko częściowo. Często też
w jednym produkcie stosowanym
np. jako ziołowy dodatek paszowy dla zwierząt znajduje się kilka
różnych składników ziołowych. Tak
więc zmiana partii gotowego produktu zaczyna się od samego zebrania surowca, przy braku jakiegokolwiek wzorca odniesienia, do
identyfikacji. Te zmiany kumulują
się podczas przechowywania i dalszego przetwarzania (Oluyemisi
i in. 2012). Stąd też standaryzacja
ziół jest ważnym aspektem w produkcji dodatków ziołowych, minimalizując różnice między partiami i zapewniając bezpieczeństwo
i skuteczność działania (Nikam
i in. 2012). W przypadku produktów
ziołowych standaryzacja powinna
obejmować cały obszar badań, od
uprawy rośliny do jej zastosowania
praktycznego.
Można podsumować, że dodatki
ziołowe mają właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze,
przeciwwirusowe, przeciwzapalne,
www.informatordrobiarski.pl

przeciwutleniające, a także regulują pobieranie paszy, poprawiają
pracę układu pokarmowego, pobudzając perystaltykę jelit, poprawiając apetyt i smakowitość paszy.
Według Korytkowskiej (2012) dodatki ziołowe działają stymulująco
na wątrobę, na trzustkę (aktywują
sekrecję enzymów trawiennych,
jak i kwasów żółciowych), na błonę
śluzową jelit, wzmagają sekrecję
kwasu solnego i pepsyny, a tym samym korzystnie wspomagają procesy trawienia. Jak podaje Makała,
(2022) dodatki ziołowe mogą być
wprowadzane do paszy dla zwierząt i ptaków w następującej postaci:
• jako pojedyncze zioła/mieszanki ziołowe w postaci świeżej, jak
i suszonej,
• jako lizawki, napary, wywary,
odwary,
• olejki eteryczne, mieszaniny naturalnych związków lotnych,
• preparaty ziołowe zawierające
różne substancje roślinne pozyskiwane jako wyciągi wodne,
alkoholowe, wodno-alkoholowe, które coraz częściej są standaryzowane na zawartość poszczególnych substancji czynnych.

371/08/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

39

HIGIENA I ŻYWIENIE

Warto również wspomnieć, iż stosowanie dodatków ziołowych podlega ścisłej kontroli, gdzie głównym
celem jest uniknięcie stosowania
niezgodnie z przeznaczeniem. Jak
podaje Makała (2022) klasyfikacja, rodzaj i zakres stosowania
dodatków paszowych regulowane
są prawem Unii Europejskiej oraz
przepisami krajów członkowskich.
Podstawowym unijnym aktem
prawnym jest Rozporządzenie (WE)
Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia
2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, według którego ,,dodatki paszowe” są
to substancje, drobnoustroje lub
preparaty, inne niż materiał paszowy i premiksy, które są celowo dodawane do paszy lub wody w celu
pełnienia, w szczególności, jednej
lub więcej funkcji wymienionych
w art. 5 ust. 3. Prowadzony jest również tzw. Wspólnotowy Rejestr Dodatków Paszowych, w którym można znaleźć informacje o wszystkich
aktualnie zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w krajach
UE dodatkach paszowych.
Powszechnie znane zioła, które
znalazły zastosowanie w żywieniu
drobiu to czosnek, ziele dziuraw-
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ca, melisa, rumianek pospolity,
krwawnik pospolity, kminek, mięta pieprzowa, pokrzywa i szałwia
(Paskudska i in., 2018). W tabeli 1
przedstawiono przykładowe dodatki ziołowe i ich aktywne składniki oraz właściwości, które mogą być
wykorzystane w żywieniu drobiu.
Celem opracowania jest przybliżenie najnowszych dostępnych wyników badań naukowych dotyczących wpływu ziołowych dodatków
stosowanych w żywieniu drobiu na
układ pokarmowy ptaków.
ZIOŁOWE DODATKI PASZOWE
Wiele badań potwierdza korzystny
wpływ dodatków ziołowych w postaci olejków eterycznych na zdrowotność drobiu. Olejki eteryczne
to wieloskładnikowe mieszaniny
lotnych substancji organicznych,
wyekstrahowane z części roślin,
drzew, owoców lub kwiatów, najczęściej na drodze destylacji z parą
wodną. Ich charakterystyczną cechą jest intensywny zapach oraz
bogaty skład chemiczny. Każdy
olejek zawiera 2 lub 3 dominujące
składniki o wysokiej koncentracji
(20-70%), które określają jego wielokierunkową aktywność biolo-
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Specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży
maszyn do ścielenia w obiektach inwentarskich.
Jesteśmy wyłącznym importerem ścielarek
i wozów paszowych belgijskiej firmy Robert.

ŚCIELARKA

Sztandarowym produktem firmy jest ścielarka, która ma zastosowanie podczas każdego
rodzaju ścielenia, gdzie wykorzystywane są okrągłe baloty o średnicy 120-180 cm. Cichy
i wydajny napęd pozwala z powodzeniem pracować naszą ścielarką w trakcie chowu np.
wśród indyków, gęsi oraz kaczek. Ważnym parametrem naszej ścielarki jest odpowiednie
rozwinięcie, rozdrobnienie i równomierne zaścielenie.

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

Więcej informacji na naszej stronie internetowej – www.agroblaz.pl
oraz pod numerem telefonu – 502 024 204. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!
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giczną. Związki chemiczne zawarte
w roślinnych olejkach eterycznych,
na przykład aldehyd cynamonowy,
linalol, mentol, tymol mogą pozytywnie wpłynąć na układ pokarmowy ptaków. Jak podaje Gopi i in.
(2014) olejki eteryczne działają jako
wzmacniacze strawności, optymalizując ekosystem drobnoustrojów
jelitowych oraz stymulując wydzielanie enzymów trawiennych. Wyniki badań Mohammadi i in. (2019)
wykazały, że dodatek olejku rozmarynowego w diecie kurcząt brojlerów spowodował wzrost masy ciała
ptaków w okresie odchowu (0-42
dzień) oraz zwiększył powierzchnię jelita czczego. Z kolei wyniki
badań Adaszyńskiej-Skwirzyńskiej
i Szczerbińskiej (2019) wykazały,
że dodatek olejku lawendowego
do wody pitnej dla kurcząt brojlerów spowodował wzrost masy ciała
ptaków w drugim okresie odchowu
(22-24 dzień), pozytywnie wpłynął na mikroflorę jelita krętego,
zwiększając liczbę bakterii probiotycznych, podczas gdy liczba patogennych pałeczek Escherichia coli
uległa znacznemu spadkowi. Placha i in. (2014) ocenili wpływ olejku
tymiankowego na wzrost mikroflory w jelicie ślepym brojlerów.
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Wykazano, że koagulazo-dodatnie
szczepy z rodzaju Staphylococcus
były znacznie bardziej wrażliwe na
olejek tymiankowy niż koagulazo-ujemne oraz szczepy Enterococcus spp., przy zachowaniu bakterii kwasu mlekowego. Natomiast
w badaniach Rahimi i in. (2011)
0,1% dodatek tymianku do pasz
zmniejszył liczbę występowania
pałeczek E. coli z jednoczesnym
rozwojem populacji bakterii kwasu
mlekowego w jelitach brojlerów.
Badania Khaksar i in. (2012) wykazały również, iż olejek tymiankowy
podawany przepiórkom japońskim
zmniejszył liczbę bakterii E. coli
w jelicie krętym, a zwiększył liczbę
bakterii z rodzaju Lactobacillus, po
35 dniach karmienia dodatkiem
ziołowym. Hashemipour i in. (2014)
zwrócili uwagę, że suplementacja diety tymolem o 0,06, 0,1 i 0,2
g na kg diety poprawiła wskaźniki
wzrostu, aktywność enzymów trawiennych i status antyoksydacyjny
u piskląt. Dodatkowo Jang i in.
(2007) stwierdzili znaczny wzrost
aktywności amylazy trzustkowej,
maltazy i trypsyny u kurcząt brojlerów, które otrzymywały różne mieszanki dostępnych w handlu olejków eterycznych.
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Jamroz i in. (2006) wykazali stymulujące działanie ekstraktu ziołowego (5% karwakrolu, 3% aldehydu cynamonowego, 2% oleożywicy
Capsicum) na tworzenie się grubej
warstwy śluzu na ścianie żołądka

i ścianie jelita czczego w stadach
kurcząt. Przyczyniło się to do obniżenia możliwości przylegania
bakterii patogennych do nabłonka, dzięki czemu zmniejszyła się
liczba pałeczek Escherichia coli,

Tabela. 1. Różne dodatki ziołowe, ich aktywne składniki i funkcje
Dodatki
ziołowe

Składnik aktywny

Efekt

Rumianek
pospolity

azulen, flawonoidy,
cholina, kwas
askorbinowy, karoten,
kwasy organiczne,
cukry, sole

podawany przy problemach
z niestrawnością, przy
nadmiernych procesach
fermentacji jelitowej

Krwawnik
pospolity

flawonoidy, glikozydy,
garbniki, śluzy, cholinę

Korytkowska
działa łagodząco, rozkurczowo,
(2012)
stymuluje procesy trawienia

Pokrzywa
zwyczajna

flawonoidy, fitosterole,
aminy, kwasy
organiczne, witaminy,
karotenoidy

działa przeciwbiegunkowo,
żółciopędnie, rozkurczowo,
odtruwająco

Lukrecja

saponiny triterpenowe,
flawonoidy, kumaryn

pobudza trawienie, poprawia
apetyt ptaków

Alagawany i
in. (2019)

Oregano

tymol, karwakrol

poprawia mikroflorę jelitową,
powoduje wzrost kosmków
jelitowych brojlerów

Skoufos i in.
(2016)

Mniszek
lekarski

triterpeny

pobudza wątrobę do produkcji
Qureshi i in.
żółci, stymuluje sekrecję
(2017)
enzymów trawiennych

Czosnek

γ-glutamylo-Salk(en)ylo-L-cysteiny
i Salk(en)yloLcysteinosulfotlenki,
alkin

stymuluje trawienie

Pieprz
ziołowy

piperyna

stymuluje trawienie

www.informatordrobiarski.pl

Źródło

Vinus i in.
(2018)
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laseczek Clostridium perfringens oraz grzybów w jelicie ptaków, karmionych paszą
z dodatkiem ekstraktu ziołowego. Lee i in.
(2003) przeprowadzili badania, w których
oceniali wpływ zastosowania tymolu, aldehydu cynamonowego i preparatu komercyjnego na wyniki produkcyjne kurcząt. Zastosowane dodatki nie zróżnicowały przyrostów kurcząt, spożycia oraz wykorzystania
paszy, jednakże aldehyd cynamonowy obniżył pobranie wody. Z kolei strawność białka
i skrobi skarmianych pasz utrzymywała się
na wysokim poziomie, najwyższą aktywność
amylazy w 21 dniu stwierdzono w jelitach
kurcząt otrzymujących komercyjny preparat. Natomiast Francis i in. (2002) podają,
iż niektóre saponiny, czyli grupa związków
chemicznych występujących m.in. w ziołach,
ograniczają wytwarzanie amoniaku w przewodzie pokarmowym zwierząt, co powoduje
obniżenie emisji amoniaku do środowiska
oraz tym samym poprawia dobrostan zwierząt, przebywających w pomieszczeniach inwentarskich.
Kolejnym dodatkiem ziołowym stosowanym
w żywieniu drobiu jest oregano. Gilani i in.
(2017) zbadali wpływ olejku z oregano na
morfologię jelit brojlerów na czczo i zaobserwowali znaczny wzrost głębokości krypt
i wysokości kosmków w jelicie krętym, co
może być pośrednio skorelowane ze wzrostem przepuszczalności jelit.
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Z kolei mniszek lekarski zawiera substancje
czynne o działaniu stymulującym przewód
pokarmowy ptaków, wywołując odruchowe
pobudzenie receptorów smaku, zwiększając
wydzielanie śliny, żółci, soku żołądkowego,
a tym samym pobudzając apetyt i trawienie ptaków. Dodatkowo zawartość błonnika
w mniszku lekarskim odpowiada za wysoką
zdolność transportu i eliminacji toksyn z organizmu oraz równoważenie składu mikroflory jelitowej (Qureshi i in., 2017).
W niniejszym przeglądzie skupiono się na korzystnych właściwościach różnych substancji
aktywnych dodatków ziołowych, które mogą
być wykorzystane w produkcji drobiarskiej.
Na podstawie analizy dostępnej literatury
można stwierdzić, iż dodatki ziołowe mogą
poprawić smak i zapach paszy, zwiększyć
jej atrakcyjność, powodować wzrost pobrania paszy, regulować funkcje trawienne oraz
modyfikować mikroflorę przewodu pokarmowego, głównie poprzez hamowanie rozwoju
mikroorganizmów chorobotwórczych. W konsekwencji może to wpłynąć na korzystniejsze
zużycie paszy oraz dobry stan zdrowia ptaków. Jednakże prowadzone są nadal intensywne badania w celu określenia dokładnych
mechanizmów ich działania oraz pozytywnego i negatywnego wpływu na układ pokarmowy ptaków, w celu ustalenia najbardziej
racjonalnych i bezpiecznych dawek, w których mogą być zastosowane jako naturalne
dodatki do pasz.
www.informatordrobiarski.pl
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AKTUALNOŚCI

newsy branżowe

WIELKA BRYTANIA
Detaliści nie chcą płacić
producentom jaj w UK
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Brytyjski rynek pierwotny zmaga się
w negocjacjach z handlem detalicznym. Brytyjscy hodowcy uważają, że
na półkach sklepów detalicznych
jaja drożeją, co nie znajduje odzwierciedlenia w pieniądzach płaconych dostawcom jaj, zwłaszcza
za jaja pochodzące z ferm utrzymujących kury z dostępem do przestrzeni na wolnym wybiegu. Według
danych zebranych przez branżowe
stowarzyszenie BFREPA reprezentujące producentów jaj wolnowybiegowych konsumenci płacą
o 20 pensów więcej za tuzin jaj pochodzących od kur z wolnego wybiegu, a rolnicy otrzymują tylko 4 pensy
więcej (oczekiwania rynku pierwotnego to podwyżki rzędu 40 pensów
– do tej pory żaden sprzedawca tego
nie zrobił). Przedstawiciele branży
jajecznej kolejny raz ostrzegają, że
producenci nie mogą w dłuższym
terminie produkować ze stratą
i w konsekwencji dojdzie do zapowiadanego już wcześniej „masowego exodus”. Oznacza to, że istotna
część ferm zapowiada zaprzestanie
działalności. Uważają oni, że podwyżki cen jaj, za które więcej muszą
płacić konsumenci, powinny w większym stopniu trafiać do rolników,
a nie do zakładów pakowania i supermarketów. Co więcej, przedstawiciele rynku pierwotnego odnoszą
się do brytyjskiego patriotyzmu

zakupowego, sugerując w swoich
komunikatach, że detaliści mogą
skłaniać się ku zakupom jaj pochodzących z innych krajów, co spowoduje, że Brytyjczycy otrzymają jaja
pochodzące z produkcji niespełniającej wysokich standardów dobrostanu i bezpieczeństwa żywności,
których oczekują po lokalnych produktach.

POLSKA
Rekordowa produkcja piskląt
brojlerów!
Analitycy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP) bieżącą
sytuację rynkową określają jako
„bezprecedensową”. Chodzi o rekordową produkcję piskląt kurcząt
rzeźnych. W maju tego roku na rynku
pojawiło się 128 milionów sztuk jednodniowych brojlerów, czyli więcej
niż kiedykolwiek wcześniej oraz aż
o 40 procent więcej niż rok temu.
Dokładnie rok temu polskie wylęgarnie, w następstwie katastrofalnego przebiegu grypy ptaków na
Mazowszu, polskim zagłębiu produkcji kurcząt, dostarczyły na rynek
tylko 91 milionów piskląt, co było
najgorszym od wielu lat wynikiem.
Wtedy, powszechną opinią branży
było przekonanie o zapaści produkcyjnej, która powinna trwać latami.
– Polska baza reprodukcyjna odbudowała się w zaskakująco szybkim
tempie. Można się obawiać czy tak
ogromne tempo nie doprowadzi
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AZJA
Kurczaki zyskują na
popularności w Azji
W 2019 roku mięso drobiowe stało
się bardziej popularne wśród konsumentów na Filipinach niż uwielbiana
tradycyjnie wieprzowina. Obecnie
preferencje w kierunku większego
spożycia drobiu zostały utrzymane.
Przyjmuje się, że jednym z fundamentalnych powodów zaistniałej
sytuacji był rozwój segmentu żywności typu fast food, co wpłynęło na
bardzo dynamiczny wzrost popytu
na kurczaki. Według raportu USDA
spożycie mięsa kurcząt rzeźnych na
mieszkańca w skali roku wzrosło
z 11,4 kilogramów w 2009 roku do 15,6
kilogramów w roku 2018. Od stycznia
do marca 2022 roku produkcja mięsa
drobiu na Filipinach zwiększyła się
o 13,0 proc. do 350,378 ton, w porównaniu do pierwszego kwartału
roku 2021. W 2020 roku produkcja
wyniosła 1 305 tys. ton, w roku 2021:
1 343 tys., w 2022 roku prognozowany jest wzrost produkcji w skali roku
do 1360 tys. ton. Filipiny pozostają
dużym importerem mięsa drobiowego w skali globalnej. W latach 20202021 import osiągnął wielkość odpowiednio 335,0 tys. ton i 437,0 tys. ton
rocznie. Szacuje się, że w tym roku
dostawy zagraniczne wyniosą 420,0
tys. ton.
Jednym z kluczowych dostawców
kurczaków na Filipiny, poza Stanami
Zjednoczonymi i Brazylią, są eksporterzy z Unii Europejskiej. Jeszcze
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do przegrzania rynku i pogorszenia opłacalności produkcji – twierdzi Katarzyna Gawrońska, dyrektor
Krajowej Izby Producentów Drobiu
i Pasz. Wyśrubowane poziomy produkcyjne zaczęły być notowane już
od lutego tego roku, a poprzedni
rekord wszech czasów zanotowano
w kwietniu. – Ta sytuacja ma dwie
przyczyny. Pierwsza to ogromny popyt na polski drób z Europy, druga
to chęć nadrabiania straconego
w czasie grypy ptaków dystansu
– wyjaśnia dyrektor KIPDiP. Wzrosty produkcyjne przekładają się na
ceny skupu żywca brojlerów kurzych
- ceny spadły poniżej bariery 6 złotych za kilogram. Jak prognozuje
dyrektor Krajowej Izby Producentów
Drobiu i Pasz: do połowy sierpnia
ta sytuacja będzie w umiarkowany
sposób dolegliwa dla hodowców.
Jednak po tym czasie, pod koniec
sierpnia i na początku września oraz
dalej do końca roku, konsekwencje
rynkowej przewagi podaży nad popytem mogą być dla producentów
drobiu opłakane.
Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Europie.
W 2021 roku w ramach ubojów przemysłowych wyprodukowano ponad
2 mln 500 tys. ton mięsa drobiowego, w tym niespełna 2 mln 100
tys. ton mięsa kurcząt rzeźnych. Ze
względu na rozmiary naszej produkcji około połowy polskiego mięsa
drobiowego musi znaleźć nabywców
poza granicami kraju.
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w roku 2020 Unia Europejska jako
całość była największym eksporterem drobiu na rynek filipiński. Sytuacja zmieniła się w roku 2021, wysyłki
z UE spadły o blisko 59,0 proc. w porównaniu do roku 2020 i wyniosły
80,9 tys. ton. Miejsce unijnych eksporterów zajęli dostawcy z Brazylii
i Stanów Zjednoczonych. Z analiz
prowadzonych przez Krajową Izbę
Producentów Drobiu i Pasz wynika,
że dostawy z państw unijnych gwałtownie spadły w 2021 roku z powodu
ograniczeń w eksporcie wprowadzonych przez filipińskie władze z powodu występowania HPAI w UE. Zakaz
importu został wprowadzony między innymi dla Holandii, która była
w tamtym czasie jednym z najważniejszych dostawców mięsa odkostnionego mechanicznie na Filipiny.
Mięso odkostnione mechanicznie to
bardzo ważny asortyment importowy
zyskujący cały czas na popularności
w związku z rosnącymi cenami żywności. Dla filipińskich zakładów, zarówno z uwagi na stronę kosztową
surowca, jak i ograniczoną podaż
w kraju, bardzo ważny jest import
mięsa odkostnionego mechanicznie.

FRANCJA
Zakaz nazywania roślinnych
białek mięsem we Francji
Francja jako pierwszy kraj w UE
wprowadza od października 2022 r.
zakaz etykietowania alternatywnych
produktów do mięsa konwencjonal-

nego, wytwarzanych ze składników
roślinnych, „mięsnymi nazwami”.
Zabronione będzie stosowanie takich nazw jak „stek”, „kiełbasa” czy
„kurczak” w odniesieniu do żywności
pochodzenia roślinnego. Dozwolone
jednak będzie używanie w etykietowaniu słowa „burger”. Do przestrzegania nowej legislacji zobowiązani
będą wyłącznie francuscy producenci. Ograniczenia nie obowiązują importerów. Decyzją francuskiego rządu nie są zachwyceni producenci
tych towarów. Działania te spotkały
się z dużą krytyką firm wytwarzających roślinną żywność, są bowiem
postrzegane jako wymierzone przeciwko lokalnej produkcji przy jednoczesnym zignorowaniu przestrzegania nowych zasad w stosunku do
żywności importowanej. Francuskie
lobby mięsne uważa, że ograniczenia w etykietowaniu powinny zostać
rozszerzone na poziomie europejskim. W 2020 roku instytucje unijne
nie zaakceptowały takiej inicjatywy.
Francja nie jest jedynym krajem na
świecie, który zastosował ograniczenia w stosowaniu „żargonu mięsnego”. Podobno krótko przed decyzją
Francji, RPA zakazała opisywania
alternatyw roślinnych „produktami
mięsnymi”. Co więcej, kraj ten zastosował ograniczenia sprzedażowe
wobec amerykańskiego giganta roślinnego, firmy wytwarzającej „wegańskie jajka” Just Egg.
Źródło informacji: Krajowa Izba Producentów
Drobiu i Pasz
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NAJISTOTNIEJSZE MODYFIKACJE
PLANU STRATEGICZNEGO WPR
NA LATA 2023-2027
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 15 lipca 2022 r.
do akceptacji Komisji Europejskiej
projekt Planu Strategicznego dla
Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027.

do wybiegu, późniejsze odsadzenie młodych od matki utrzymanie świń w cyklu zamkniętym).
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
realizowany będzie w oparciu
o system punktowy (1 pkt odpowiada ok. 100 zł). Budżet przeznaczony na wsparcie podwyższonego dobrostanu zwierząt
w ramach ekoschematu zwiększono dwukrotnie (budżet wynosił będzie ok. 1,4 mld euro).

Najważniejsze zmiany, jakie zostały
uzgodnione z Komisją Europejską
dotyczą:

•

•

Dodano interwencję: Inwestycje
poprawiające dobrostan bydła
i świń. Instrument wspierać ma
m.in. wyposażenie gospodarstw
w wybiegi, wyposażenie pastwisk, poprawę warunków cyrkulacji powietrza w budynkach
inwentarskich z budżetem wysokości ponad 300 mln euro środków publicznych.
W zakresie ekoschematu Dobrostan zwierząt uzgodniono odejście od systemu wariantowego
oraz dodanie nowych dotychczas niepremiowanych praktyk
(np. zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 50%,
utrzymanie na ściółce, dostęp

www.informatordrobiarski.pl

Wprowadzono zmiany w zakresie
ekoschematów.
•

•
•
•

•
•
•

Wprowadzono ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie
składnikami odżywczymi, który
obejmuje 8 praktyk, tj.:
ekstensywne użytkowanie TUZ z
obsadą zwierząt
międzyplony
ozime/wsiewki
śródplonowe
opracowanie i przestrzeganie
planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem
zróżnicowana struktura upraw
wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od
aplikacji
stosowanie płynnych nawozów
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Poszerzenia instrumentarium i budżetu w zakresie dobrostanu zwierząt.
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naturalnych innymi metodami
niż rozbryzgowo
• uproszczone systemy uprawy
• wymieszanie słomy z glebą.
Ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi
realizowany będzie w oparciu o system punktowy (1 pkt odpowiada ok.
100 zł).

52

Pozostałe ekoschematy obszarowe,
tj.:
• Obszary z roślinami miododajnymi,
• Prowadzenie produkcji roślinnej
w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
• Biologiczna ochrona upraw,
• Retencjonowanie wody na TUZ,
nie będą objęte systemem punktowym. Nadal stanowią oddzielne
interwencje z zachowaniem dotychczasowych wymogów, wysokości
wsparcia i powierzchni (produktów).
• Odstąpiono
od
wdrażania
w ramach I filaru ekoschematu
Rolnictwo ekologiczne. Środki
alokowane w ramach budżetu
Planu na ten ekoschemat zasiliły
budżet ekoschematu Dobrostan
zwierząt. Realizacja interwencji
Rolnictwo ekologiczne w II filarze (z budżetem 905 mln euro),
wymagała ograniczenia pierwotnych budżetów interwencji II filara.

•

Odstąpiono od wprowadzenia
ekoschematu Przeznaczenie 7 %
powierzchni GO w gospodarstwie
na obszary nieprodukcyjne.
Wprowadzono zmiany w zakresie
norm dobrej kultury rolnej (DKR/
GAEC), które będą stosowane w Polsce.
Wprowadzono nową interwencję
„Rozwój współpracy producentów
w ramach systemów jakości żywności” (w miejsce interwencji Wsparcie
uczestników unijnych i krajowych
systemów jakości żywności, której
realizacja nie była możliwa ze względu na ostateczne brzmienie przepisów unijnych). Celem interwencji
jest wzmocnienie i rozwój współpracy w ramach systemów jakości
żywności oraz rozwój produkcji i zapewnienie dostępności produktów
wytwarzanych w ramach tych systemów na rynku.
Zrezygnowano z finansowania w
roku budżetowym 2029 r. (kampania
naboru wniosków kontynuacyjnych
2028 r.) wydatków rolnośrodowiskowych ze środków Planu. Płatności za
kampanię naboru wniosków kontynuacyjnych 2028 r. i 2029 r. dokonane
zostaną z budżetu kolejnego planu
strategicznego.
Zrezygnowano z realizacji interwencji Rozwój usług rolnictwa precyzyjnego na rzecz ochrony środowiska
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•

•

ska i klimatu, co pozwoliło na inwestycyjne uzupełnienie praktyk
realizowanych w ramach ekochematu w tym m.in. inwestycje w
zakresie rolnictwa precyzyjnego,
retencjonowania wody w gospodarstwie przy jednoczesnej rezygnacji z możliwości wspierania
rozwiązań przeciwprzymrozkowych czy przeciwgradowych (za
wyjątkiem siatek przeciwgradowych);
ograniczono kwoty wsparcia interwencji Współpraca grup operacyjnych EPI. Wprowadzono
preferencje dla projektów z budżetem do 350 tys. PLN. Maksymalne dofinansowanie nie może
przekroczyć 2,5 mln PLN. Wsparcie przygotowawcze wyniesie
maksymalnie 50 tys. PLN. Zmiany
w tym zakresie pozwolą na realizację większej liczby małych
praktycznych i innowacyjnych
projektów;
przeniesiono do II filaru interwencje (projektowane pierwotnie w ramach ekoschematów)
dotyczące utrzymania zadrzewień śródpolnych oraz systemów
rolno leśnych założonych w ramach inwestycji realizowanych z
Planu.
Źródło informacji: MRiRW
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i klimatu, a budżet tej interwencji
zasilił interwencje Rolnictwo ekologiczne (przeniesioną z I filara), przy
utrzymaniu wsparcia na rzecz usług
dla rolnictwa i leśnictwa w formie
wsparcia zwrotnego.
Zwiększono limit wydatków na środowisko w II filarze z poziomu 37,41%
do 43,44%. Zwiększono ambicje w
zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego poprzez zmianę udziału użytków rolnych objętych wsparciem w ramach
WPR - z 3,52% na 4,53% (tzn. z ok. 513
tys. ha na 659 tys. ha).
Pozostałe zmiany wynikające z negocjacji z Komisja Europejską:
• zmieniono zakres i podniesiono
budżet interwencji Inwestycje w
gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej (usunięto małe
elektrownie wodne, wprowadzono instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego);
• zrezygnowano z ograniczenia dotyczącego jednorazowej możliwości skorzystania przez rolnika
z danej usługi doradczej w okresie realizacji Planu w interwencji
Kompleksowe doradztwo rolnicze;
• doprecyzowano zakres wsparcia
w interwencji Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowi-
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udźce z indyka
podudzia z indyka
wątroby z kurczaka
wątroby z indyka

6,6

8 170

tuszki kurcząt patro8 713
szonych 65% z szyjami
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9 999

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
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Ceny sprzedaży mięsa drobiowego na rynku KRAJOWYM za okres: 11-17.07.2022

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

AKTUALNOŚCI
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Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 28/2022 z dnia 21.07.2022 r.

Północny: woj.: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie.
Centralny: woj.: mazowieckie, łódzkie. Południowo-Wschodni: woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni: woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
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tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj

TOWAR

POLSKA

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (LUZEM) za okres: 11-17.07.2022, Cena [zł/tonę]

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

AKTUALNOŚCI
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Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Biuletyn „Rynek mięsa drobiowego” Nr 28/2022 z dnia 21.07.2022 r.

Północny: woj.: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie.
Centralny: woj.: mazowieckie, łódzkie. Południowo-Wschodni: woj.: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zachodni: woj.: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
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Ceny sprzedaży mięsa drobiowego KONFEKCJA na rynku KRAJOWYM za okres: 1-17.07.2022. Cena [zł/tonę]

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
LINA KORALIKOWA
DO PASZOCIĄGÓW
„Jasienica”, „Zamarskie”
o gr. 6,3 mm, z podwójnym
czarnym koralikiem.
Lina w 2 gatunkach: standard i o podwyższonej o 80% elastyczności. Kompletne paszociągi linowo-rurowo-koralikowe. Wszystkie części zamienne do ww.
paszociągów, elementy karmików.
Tel. kom. 513 124 521

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

SPRZEDAM KLATKI DLA HODOWLI
NIOSEK prawie nowe na 1200 szt.
Tel. 661 614 239
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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 ROSA 1 w ilości
6000 szt. Data wstawienia: 24.03.2022 r.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Ferma drobiu
Tel. 603 853 442

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
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
SPRZEDAM GOSPODARSTWO
ROLNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH
OBIEKTÓW. Pierwszy budynek 1817 m2,
rok budowy 2010, dach - płyta warstwowa, konstrukcja bezsłupowa, 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 magazynowa 362 m2, budynek
warsztatowy, studnia głębinowa, teren
ogrodzony, monitorowany.
Powierzchnia gruntów 3 ha.
Dobra lokalizacja, kilkaset metrów od
drogi wojewódzkiej 541 Żuromin-Bieżuń
Tel. 530 555 301

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

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE

www.informatordrobiarski.pl

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
ISA BROWN
Data wstawienia: 21.07.2022 r.w ilości
30.000 szt. Odchów ściółkowy.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Specjalistyczny transport.
Tel. 576 867 602

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 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

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
371/08/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE rasy
ISA BROWN i ISA Tinted w ilości ok.
100 000 szt. Wstawienie: 29.04.2022 r.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Tel. 606 33 44 00
e-mail: fermykurak@gmail.com

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
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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

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

SPRZEDAM
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

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

PASZOCIĄGI SPIRALNE
nowe i używane, systemy pojenia,
brojlery nioska, wentylatory i inne.
www.agrafarm.pl
Tel. kom. 507 186 237, 504 837 771

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

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

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

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE
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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
• 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 (KAŻDĄ ILOŚĆ):
- kolorowe rasy ROSSA I, II, III, IV, V,
- towarowe,
- Sonia,
- Leghorn
Tel.: 668 816 484, 696 193 151

KUPIĘ KURY 12-25 tygodni
ogólnoużytkowe i towarowe,
nadwyżki lub całe stada.
Tel. kom. 531 658 989
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MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE
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INNE

CENNIK JEDNEJ EDYCJI
OGŁOSZENIA DROBNEGO (brutto):
ogłoszenie
drobne

ogłoszenie drobne
w ramce

120 zł

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!
www.informatordrobiarski.pl
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CENNIK REKLAM

ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE (dane do wystawienia faktury)
Firma:

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

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osoba do kontaktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.:

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

Ogłoszenie w ramce:
Treść ogłoszenia:

Zgłoszenia pod adresem e-mail: drobiarski@koopress.com

ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ WWW

informatordrobiarski.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
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SPIS REKLAM

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

Hog Slat

15

5

Hopex

13

18, 19

Indoor

IV str. okł.

Arendt

24

Jotafan

34, 35

Bonita

12

Malesa

II str. okł.

Ecopig

27

Park drobiarski

III str. okł.

Agroblaz

39

Agropian
Atual

Ergoferm/Fienhage

30, 31

P. H. Czachorowski

1

Farma Żuromin

25, 36

Specht

8

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

33

Wit-Pol

7, 29

Firma Drobiarska

21

ZAW-BUD

Geneu

17

9

SALMONELLOZY U LUDZI I DROBIU
w następnym numerze...

ŁAMLIWOŚĆ SKORUPY JAJA
W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU
CHOWU NIEŚNYCH KUR
CHOROBY OKRESU WYCHOWU KUR

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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