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Dzień dobry, wrześniowe tematy skoncentrowane
są na efektach ekonomicznych w produkcji
drobiarskiej. Jak system chowu wpływa

na wytrzymałość skorupy jaja?
Dlaczego skorupa jaja pęka? „Pękanie

skorup jaj jest jednym ze źródeł ekonomicznych
strat, jakie ponosi producent jaj. Dotyczy to
około 3% jaj znoszonych przez kury utrzymywane
w bateriach klatkowych lub na wybiegach, liczba
ta wzrasta o kolejny 1% w przypadku kur
utrzymywanych w klatkach wzbogaconych
lub na wolnym wybiegu oraz o kolejne
1 do 2% w przypadku kur w chowie
wolierowym”. Jak wynika z badań
statystycznych – w Europie, od 2 do 6%
jaj składanych przez kury utrzymywane
w systemach bezklatkowych ma
uszkodzoną skorupę. /s.4/ Różne gatunki
ptaków wykazują różną zdolność trawienia
tych samych pasz. Jak procesy trawienia

wpływają na wykorzystanie pobranej
paszy? Tempo przyrostu, wyniki w nieśności

i jakości jaj wylęgowych są uwarunkowane
prawidłowym funkcjonowaniem przewodu
pokarmowego. /s.18/ Temat salmonellozy
u ludzi i drobiu jest od wielu lat aktualny
i nagłaśniany w mediach. Sallmonella

jest na drugiej pozycji wśród
drobnoustrojów wywołujących
infekcje pokarmowe. Mięso drobiowe,

jaja i produkty drobiowe są prawdziwym
rezerwuarem patogenu. /s.32/ Na koniec
zapraszamy do lektury raportu nt.
polskiego sektora drobiarskiego – jakie są
fakty i perspektywy dla branży. /s.52/
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WYTRZYMAŁOŚĆ SKORUPY JAJA
W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU
CHOWU NIEŚNYCH KUR
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk
Dr inż. Ryszard Gilewski

Pękanie skorup jaj jest jednym ze źródeł ekonomicznych
strat, jakie ponosi producent jaj. Ogólnie rzecz biorąc dotyczyło, około 3% jaj znoszonych przez kury utrzymywane
w bateriach klatkowych lub na wybiegach. Liczba ta wzrasta
o kolejny 1% w przypadku kur utrzymywanych w klatkach
wzbogaconych lub na wolnym wybiegu oraz o kolejne 1 do
2% w przypadku kur w chowie wolierowym. O pękniętych
skorupach jaj w granicach 2 do 12% donosi niewiele raportów dotyczących większości systemów chowu towarowych
niosek. Jaj z brudnymi skorupkami jest o 2 do 3% więcej niż
jaj z pękniętą skorupą.
Na pękanie skorupy jaj ma również wpływ budowa klatek wzbogaconych. Jaja są pod największym
wpływem czynników środowiskowych, gdy są przemieszczane od
kury do punktu sprzedaży w kurniku. Jajo wytrzymuje siłę uderze-
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nia, która wynosi około 13 G. Wytłaczanki z masy papierowej lub
z pianki ze sztucznego tworzywa na
jaja, oznaczone informacją, w którym miejscu środka transportowego powinny być załadowane (góra,
środek, dół), wpływają także
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Obecnie wykorzystywane
rasy kur do produkcji jaj
spożywczych, znoszą
po około 320 jaj
w 360-dniowym cyklu.

na występowanie pęknięć skorupy podczas przewozu jaj. Pozornie
słabe uderzenie skorupy jaja, może
wywołać mikropęknięcie mammiliarnej błony, powodujące wyciek
treści jaja.

Jajo kurze jest zintegrowanym,
bezszwowym, elipsoidalnym pojemnikiem o średnicy około - 4,5
cm i długości około 6,0 cm. Pokrywająca go skorupa, przepuszcza
tzw. gazy oddechowe i parę wodną,
a dwutlenek węgla hamuje wnikanie do wnętrza drobnoustrojów
(Frank, Caplan i Heuer, 1992). Grubość skorupy waha się od 350 do
450 µm i może ona wytrzymać uderzenie 3-5 G1 (30-50 N) w zależności od siły uderzenia. Ponadto jest
w niej około 10 tysięcy porów (Tyler, 1953), które umożliwiają oddychanie rozwijającego się zarodka.
Jajo nazywane jest też „komórką

kraj

tony

% światowej produkcji

świat

86.669.518

100.00

Chiny

30.248.087

34,90

USA

6.607.722

7,62

Indie

6.292.000

7,26

Meksyk

3.015.959

3,48

Japonia

2.632.882

3,38

Niemcy

839.654

0,97

Polska

642.354

0,74

Tabela 1. Produkcja jaj w niektórych krajach świata w 2020 r. (FAO, 2021)

8

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 372/09/2022

www.informatordrobiarski.pl

www.mip-nv.com

www.silosy-mertens.pl

SILOSY

firmy Mertens
dostępne na Polskę
przez SILOSPOL

odele
Niektóre m ręki!
d
dostępne o

KONTAKT: Kazimierz Tyrajski

tel. 603 747 279, tel. 508 321 600
e-mail: kazimierztyrajski@op.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

Tomasz Dudaniec: 602 730 675
Krzysztof Marcinkowski: 509 588 148
Tomasz Skorupiński: 605 394 472

Telefony:
+49 2838 912 115
+49 1738 796 582
gregor@specht-tenelsen.de
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jajową”, ponieważ w 50-60 cm3 jego
treści, są składniki zapewniające
rozwój w ciągu 21 dni – kurzego pisklęcia. Udział skorupy w całkowitej masie jaja stanowi 8-10%.
Wysoka zawartość białka w jajach spowodowała wśród konsumentów na całym świecie duże
zapotrzebowanie, jako na źródło
wysokiej jakości białka zwierzęcego o stosunkowo niskiej cenie. By
sprostać temu zapotrzebowaniu,
w ciągu ostatnich 50 lat globalna
produkcja jaj ogromnie wzrosła,
czego przykładem jest zwiększenie
liczby kur o 1,5%/rok w Kanadzie
(Zaheer, 2015).
W latach 1960-2010 w wyniku zastosowania tylko genetycznej selekcji, zwiększono nieśność o 58
jaj/kurę, przy jednoczesnej poprawie wykorzystania paszy – o 42%
(Xin i Lin, 2017). Wg FAO (2021),
średnia liczba zniesionych jaj od
nioski w 2010 roku wyniosła 185,
a w 2020 roku 208 szt. Obecnie wykorzystywane rasy kur do produkcji
jaj spożywczych, znoszą po około
320 jaj w 360-dniowym cyklu. Przy
tak wysokiej nieśności, świeże jaja
muszą być tak dostarczane od kury
konsumentowi, by ich skorupa nie
była narażana na uszkodzenia.
www.informatordrobiarski.pl
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Skorupę jaja jest wielowarstwową,
bioceramiczną strukturą kompozytową, złożoną z krystalicznej fazy
mineralnej, głównie węglanu wapnia (wapienia) w postaci kalcytu,
na której znajdują się glikoproteiny, keratyny, proteoglikany, kolagen i dermatan (forma siarczanu) w postaci błonnika (Nys i in.,2004).
Skorupa jaja jest kruchym materiałem, który w zetknięciu z twardymi przedmiotami jak np. podłogą
klatki, może powodować mikropęknięcia (Bain i in., 2006). Carter
(1976) zdefiniował „uszkodzenie”
jako maksymalne naprężenie powstałe w skorupie. W klasycznym
przeglądzie Carter (1970) stwierdza,
że "skorupka jaja pęka, jeśli jej wytrzymałość jest mniejsza niż środowiskowa siła uszkodzenia, na którą
jest narażona”. Chociaż ostatni komentarz jest oczywistym stwierdzeniem, że „pękanie skorupy zależy
zarówno od wytrzymałości skorupy, jak i od wielkości uszkodzenia”.
Wcześniej Carter (1969) skomentował, że: „częstotliwość pękania nie
zależy wyłącznie od wytrzymałości
skorupy, ale zarówno od wytrzymałości skorupy, jak i od siły uszkodzenia”. Andersom i Carter (1972)
stwierdzili, że skorupka jaja może
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pęknąć, jeśli zostanie upuszczona
na twardą powierzchnię z wysokości zaledwie 3,91 mm, to jest mniejszej niż odległość, na jaką zwykle
spada składane przez kurę jajo.
Wg szacunków straty spowodowa-
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ne uszkodzeniami jaj mogą stanowić 8-11% wartości całkowitej produkcji jaj (Fathi i in. 2019). Hamilton i in. (1979) sądzą, że 6 - 8% jaj
pęka, gdy przenosi się je od kury
do kartonu dla konsumenta, z tym,
www.informatordrobiarski.pl

że wg Roland (1988) udział stłuczek
może wahać się od 1-2% do nawet 35%. W przemyśle jajczarskim
USA udział jaj o pękniętej skorupie
sięga 2-7% podczas przenoszenia,
pakowania i transportu Sigh
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(2007), pęknięcia skorupy jaj podczas produkcji, kosztują przemysł
ponad 247 milionów USD/rok, czyli
około 20,6 mln USD/miesiąc.
W Europie, 2-6% jaj składanych
przez kury utrzymywane w systemach bezklatkowych ma uszkodzoną skorupę (van Mourik i in. 2017).
W 2019 r. produkcja jaj w Kanadzie
wynosiła 68,925 mln jaj/miesiąc,
za które producenci otrzymywali
średnio po 1,61199 dolara kanadyjskiego/tuzin. Gdyby 3% jaj miało
pękniętą skorupę, strata produreklama
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centów wyniosłaby 272.163 dolarów kanadyjskich/miesiąc. Dane te
wskazują, że uszkodzonia skorupy
jaj, są poważnym problemem, który wiąże się z wysokimi kosztami
ekonomicznymi utrzymania stada.
Dalsze straty związane są zmarnowaniem cennych ziaren kukurydzy,
pszenicy lub soi, zawartych w paszach skarmianych przez kury znoszące jaja o uszkadzanej skorupie.
Pęknięcia w skorupie jaj są wejściem dla drobnoustrojów, takich
jak Salmonella zakażających treść
jaja, stwarzając w ten sposób potencjalne zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego (Roberts, 2013). Każdy
krok lub działania zmierzające do
zmniejszania częstotliwości występowania pęknięć skorupy jaj, powinny przyczynić się do obniżenia
niektórych wysokich ekonomicznych strat.
Od czasu przeglądu Hamiltona i in.
(1979), w którym podsumowano
czynniki, wpływające na pękanie
skorupy jaja, główne zmiany nastąpiły w ciągu ostatnich 40 lat.
Główną zmianą było zastąpienie konwencjonalnych drucianych klatek alternatywnymi systemami chowu, takimi jak chów
w wzbogaconych klatkach kolo-
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Przy tak wysokiej nieśności,
świeże jaja muszą być
tak dostarczane od kury
konsumentowi,
by ich skorupa nie była
narażana na uszkodzenia.

nijnych, wolierach, na wolnym wybiegu. Równocześnie genetyczna
selekcja prowadzona przez komercyjne firmy hodowlane, zwiększyła
liczbę kur znoszących jaja w ciągu
jednego cyklu nieśności. Bardziej
zmechanizowane
postępowanie
z jajami zwiększyło szanse pękania ich skorup, na skutek zderzeń
w trakcie przenoszenia jaj przez
systemy transportowe. Przegląd
ten jest nadal zgodny z opinią Hamiltona i in. (1979).
DLACZEGO
SKORUPA JAJ PĘKA?
Wytrzymałość skorupy jaja zależy
od jej strukturalnych i materiałowych właściwości (Bain, 2005).
Strukturalne składniki obejmują długość osiową, promienio-
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wą średnicę (szerokość), kształt
i grubość skorupy. Voisey i Hamilton (1975,1976) w oparciu o wielokrotną analizę regresji strukturalnych komponentów 498 jaj,
zniesionych przez kury zestawu
Leghornów SCWL, stanowiły tylko
56% zmienności siły powodującej
pęknięcie tych skorup. Wg Hamilton (1986) wymagane są badania,
wykorzystujących biomolekularne techniki, aby lepiej ocenić,
w jaki sposób elementy materiałowe skorupy wpływają na jej
wytrzymałość.
Mimo że od 60 do 70 lat prowadzone są badania nad odpowiedzią na
to pytanie, to mechanizm zachowania się uszkodzonej skorupy jaja,
został określony dopiero ostatnio.
Tego postępu dokonał wielonarodowy zespół, który nadal wymaga
„podejścia zespołowego”. Autorzy
zastosowali szereg technik biologii molekularnej i biochemicznych,
procedur mikroskopowych i krystalografii wraz z inżynieryjnymi
rozwiązaniami. Teraz lepiej rozumiemy złożoność struktury skorupy jaja, jej „materiałowe aspekty
wytrzymałości skorupy oraz szczegóły mechaniki powstawania jej
pęknięć”.
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STRAWNOŚĆ I PRZYSWAJALNOŚĆ
PASZ W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYWAJĄ
NA EFEKTY EKONOMICZNE
W PRODUKCJI DROBIARSKIEJ CZĘŚĆ I
Dr inż. Alina Rachwał

Procesy trawienia mają ogromny wpływ na stopień i wykorzystywania pobranej paszy. Strawność pasz określa tzw.
współczynnik strawności, czyli procentowy stosunek wchłoniętej treści pokarmowej do paszy pobranej. Im większy, jest
ten współczynnik, tym dana pasza zostaje lepiej wykorzystana przez organizm. Należy podkreślić, że różne gatunki ptaków wykazują różną zdolność trawienia tych samych pasz.
Strawność pasz w dużej mierze
zależy od udziału w nich celulozy‚
zwanej powszechnie włóknem. Jest
ono pożądanym składnikiem paszy,
przyczynia się bowiem do rozpulchnienia treści pokarmowej, a tym
samym ułatwia dostęp do niej soków trawiennych, a także pobudza
perystaltykę jelit. Jednak zawartość
włókna w diecie drobiu (szczególnie grzebiącego) powinna być niewielka, ponieważ wraz ze zwiększeniem jego poziomu zmniejsza się
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strawność białek, tłuszczów i węglowodanów.
W trawieniu włókna biorą czynny udział drobnoustroje obecne
w przewodzie pokarmowym. Zbyt
ożywiona jednak działalność mikroflory bakteryjnej okazuje się
niekorzystna dla organizmu ptaka z powodu rywalizacji między
nim a drobnoustrojami w wykorzystywaniu poszczególnych aminokwasów. Ponadto w trakcie
rozkładu aminokwasów przez
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przykrywki
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Plastikowe
wytłaczanki do jaj,
przekładki, palety

Zapraszamy do współpracy

PHU WOMAR Wojciech Mizgier
Kijewo 40
63-000 Środa Wlkp.
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Jeżeli dieta ptaka
zawiera zbyt mało białka,
to jego poziom w kale
będzie przekraczał ilość
pobraną w paszy.

drobnoustroje powstają szkodliwe dla organizmu substancje
toksyczne.
Między strawnością i wynikami produkcyjnymi występuje dodatnia zależność, gdy mieszanki paszowe bilansowane są w oparciu o strawne
aminokwasy oraz wartość energii
metabolicznej natomiast ujemna
zależność powstaje w przypadku
polepszenia strawności składnika
będącego w nadmiarze, który przyczynia się do jeszcze większej dysproporcji.
STRAWNOŚĆ PASZ
Przewód pokarmowy ptaków i jego
funkcje są ciągle zagadnieniem
istotnym. Od jego prawidłowej pracy zależą bowiem efekty ekonomiczne w produkcji. Wszelkie zabu-
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rzenia uwidaczniają się w postaci
słabszego tempa przyrostu ptaków,
pogorszenia wyników w nieśności i jakości jaj wylęgowych oraz
w zwiększeniu wody w odchodach.
Proces trawienia polega na przemianach fizycznych i chemicznych
pobranej paszy, w wyniku których
zostaje ona zmieniona w substancje wchłaniane przez ściany jelit. Przemiany te następują
przy współudziale enzymów trawiennych zawartych w ślinie oraz
wydzielinach poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.
Pobrany pokarm musi być uprzednio rozmiękczony w wolu i dokładnie roztarty w części mięśniowej
żołądka.
Procesy mechaniczne i chemiczne
zachodzące w obu częściach żołądka przygotowują przesuwający się
pokarm do intensywnego trawienia
i wchłaniania w jelicie cienkim.
W tym odcinku przewodu pokarmowego odbywa się trawienie białek,
węglowodanów i tłuszczów w wyniku działania enzymów wydzielanych przez ścianki jelita, jak również żółci i soku trzustkowego, które
odgrywają ważną rolę w procesach
trawiennych.
Układ pokarmowy ptaków na

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 372/09/2022

www.informatordrobiarski.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

całej długości swojego przebiegu
wyścielony jest komórkami nabłonkowymi. Nabłonki pokrywające
ściany jelit różnią się swoją funkcją. W początkowym odcinku pełnią
przede wszystkim role wydzielnicze (wydzielanie enzymów, płynów
buforujących), w dalszym odcinku następuje wchłanianie cząstek
pokarmowych – aminokwasów,
cukrów prostych, kwasów tłuszczowych, natomiast w końcowym
zachodzi absorpcja resztek wody,
witamin z grupy B i częściowy rozkład błonnika.
Powierzchnia komórek nabłonkowych pokryta jest śluzem, który
ułatwia przesuwanie się treści pokarmowej wzdłuż przewodu pokarmowego. Śluz zawiera przede
wszystkim wodę i glikoproteiny.
Wykazano, że każdy gram trawionej
treści jest zmieszany z dwoma mililitrami płynów. Taki proces uwodnienia ułatwia trawienie. Jednocześnie ta duża ilość wody zostaje ponowie absorbowana do organizmu
w końcowym odcinku przewodu
pokarmowego, tj. w jelicie grubym
i jelitach ślepych.
W wyniku procesu hydrolizy enzymatycznej paszy (trawienia) ulega ona rozkładowi (zniszczenie jej
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struktury komórkowej i udostępnienie treści). Uwolnione składniki pokarmowe zostają wchłonięte
w dwunastnicy i w dalszych odcinkach jelita cienkiego, tzn. w jelicie czczym i biodrowym. Niestra-
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wione resztki paszy przechodzą
do jelita grubego formując kał,
który jest wydalany na zewnątrz
– kończąc proces trawienia. Trawienie polega więc na procesie
rozkładu związków złożonych do
www.informatordrobiarski.pl

prostych i procesie wchłaniania
związków prostych w ścianie jelita.
Trawienie składników wprowadzonych do diety w postaci dodatków paszowych (syntetyczne
aminokwasy, związki mineralne,
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witaminy, barwniki ksantofilowe
itd.) obejmuje tylko proces uwodnienia i wchłaniania kwas solny
wydzielany w żołądku trawiącym,
ułatwia rozszczepienie połączeń
chemicznych makro- i mikroelementów.
Proces trawienia u drobiu przebiega w szybkim tempie. Czas przejścia
treści pokarmowej z jamy ustnej do
kloaki trwa u nioski około 2,5 godziny, u nieznoszących jaj przedłuża
się do 12 godzin.

Nauka o żywieniu zwierząt posługuje się terminem zarówno „surowy składnik pokarmowy”, jak
i „strawny składnik pokarmowy”.
Współczynniki strawności składników pokarmowych poszczególnych
pasz i ich kombinacje, wyrażane
w procentach, ustalane są na podstawie doświadczeń żywieniowych.
Określenie współczynnika strawności pasz dla drobiu nie jest proste
z powodu technicznych trudności związanych z rozdzieleniem

reklama
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Określenie współczynnika
strawności pasz dla drobiu
nie jest proste z powodu
technicznych trudności
związanych z rozdzieleniem
moczu i kału.

moczu i kału. Poza tym w kale znajduje się nie tylko białko nie strawione, ale i tzw. białko endogenne. Na
białko endogenne składa się białko
zawarte w komórkach złuszczanego
nabłonka jelit, białko soków trawiennych oraz białko pochodzenia
bakteryjnego. Ilość białka wydalanego w ten sposób może być znaczna. Jeżeli dieta ptaka zawiera zbyt
mało białka, to jego poziom w kale
będzie przekraczał ilość pobraną
w paszy. Przyjmuje się, że głodzony przez pewien okres ptak wydala
w kale jedynie białko endogenne,
którego zawartość jest wykorzystywana do obliczania tzw.
rzeczywistej strawności białka
i aminokwasów przez ptaki. Uzyskiwane wartości dla strawności rzeczywistej są zawsze nieco wyższe od
określonych w sposób prostszy dla
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tzw. strawności pozornej, stosowanej w żywieniu praktycznym. Oprócz
endogennego białka, w kale może
znaleźć się pewna niewielka ilość
endogennego tłuszczu.
Wchłonięte w jelicie składniki pokarmowe dostają się bezpośrednio
do krwi i żyłą wrotną lewą (krew
z żołądka i dwunastnicy) oraz żyłą
wrotną prawą (krew z jelita) są
transportowane do lewego lub prawego płata wątroby, z której przechodzą do krwioobiegu w formie
przydatnej do odżywiania tkanek,
a więc następuje proces syntezy
związków złożonych i ich osadzania w tkankach. Synteza białka zależy od zbilansowania niezbędnych
aminokwasów i odpowiedniej ilości
pozostałych. Brak jednego z niezbędnych aminokwasów ogranicza
zużycie pozostałych do syntezy białka mięśni czy jaj. Ogólna ilość aminokwasu w dawce nie gwarantuje
jego wysokiej przyswajalności dla
organizmu. Uszkodzony aminokwas
nie może być uwolniony i przyswojony przez ptaka, co obserwuje się
przy przegrzaniu paszy bogatej w lizynę i cukry. Uszkodzeniu ulegają
także inne aminokwasy, które stają
się niedostępne (niestrawne) albo
nieprzyswajalne dla drobiu.
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Udział aminokwasu strawnego
w paszy oznacza iloczyn ogólnego
jego poziomu w paszy i współczynnika strawności. W żywieniu drobiu
mają zastosowanie współczynniki
strawności rzeczywistej aminokwasu, tzn. z poprawką na endogenne
jego wydzielanie.
Znajomość zawartości strawnych
aminokwasów w paszach umożliwia zmniejszenie tzw. marginesu
bezpieczeństwa w odniesieniu do
aminokwasów i białka przy układaniu receptur mieszanek. Nieodpowiednie warunki technologiczne
w produkcji pasz przetworzonych
mogą powodować obniżenie strawności aminokwasów. Znajomość
strawności aminokwasów stanowi
czynnik bezpośrednio wpływający
na efekty produkcyjne drobiu.
Białko w żywieniu drobiu odgrywa
podwójną rolę, jako białko ogólne
(składnik budulcowy ciała ptaka)
oraz jako część składająca się na
wartość energetyczną paszy.
Poziom składników pokarmowych
w diecie oraz ich strawność stanowią podstawową informację o jej
przydatności w żywieniu drobiu.
Szczególną uwagę należy zwrócić
na strawność paszy, gdyż części
niestrawione są zupełnie nieprzy-
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datne dla organizmu. Przyczyną odmiennie kształtujących się zdolności wykorzystywania pasz są anatomiczne i fizjologiczne różnice w budowie i właściwościach przewodu
pokarmowego. Dotyczy to głównie
pasz objętościowych zawierających
dużą ilość złożonych polisacharydów, najtrudniej rozkładaną frakcję
spośród wszystkich składników organicznych paszy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że w skład
włókna wchodzą związki chemiczne
biorące udział w budowie ścian komórek roślinnych. Niska strawność
włókna powoduje obniżenie strawności wszystkich innych składników, a dzieje się tak dlatego, że nierozłożone ściany komórkowe uniemożliwiają dostęp enzymów do
znajdujących się wewnątrz komórek łatwiej strawnych składników.
Spośród wszystkich grup zwierząt
szczególnie niewielką zdolnością
trawienia włókna odznaczają się
właśnie kury, a cecha ta znajduje
uzasadnienie tak w odrębnej budowie, jak też długości przewodu
pokarmowego ptaka. Stąd wyłania
się konieczność wnikliwego analizowania współczynników strawności stosowanych pasz.
Ciąg dalszy w numerze listopadowym.
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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

Producent wyposażenia dla Ferm Drobiu oferuje systemy:
ściółkowe, wolierowe, ekologiczne, z wolnym wybiegiem
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Oferujemy systemy chowu ściółkowego:
Odchowalnie wolierowe
Chów produkcyjny ściółkowy
Chów produkcyjny wolnowybiegowy
Chów EKOlogiczny

Oddział Fienhage w Polsce

NE

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

Rurki poidełkowe o unikalnym
przekroju który redukuje
osadzanie się nieczystości

Blokada wejść
do gniazd
w nocy
Antygrzędy zapewniają
czysty wierzch systemu

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

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

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

Salmonelloza jest to choroba bakteryjna wywoływana przez

pałeczki Salmonella. Stanowi znaczny problem, gdyż zagraża
zdrowiu i życiu człowieka (choroba odzwierzęca – zoonoza).
W przypadku wystąpienia patogenu na fermach drobiarskich

powoduje znaczne straty w produkcji, gdyż drobnoustroje
te mogą być również niebezpieczne dla drobiu (Truszczyński 2008; Xiong i in. 2018). Wobec tego Unia Europejska (UE)

ustanowiła odpowiednie mechanizmy kontrolne, które wpro-

wadzono we wszystkich państwach członkowskich. Są to programy kontroli Salmonella w wybranych grupach produkcyjnych drobiu. Temat salmonelloz od wielu lat nieustannie jest

aktualny, a w okresie letnich wakacji zdecydowanie bardziej
nagłaśniany, ze względu na zwiększoną ilość przypadków zapadalności na choroby przenoszone drogą pokarmową.

GIW OSTRZEGA PRZED
SALMONELLOZAMI
Główny Inspektorat Weterynarii
(GIW) na oficjalnej stronie internetowej udostępnia informacje doty-
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czące ogólnych zasad zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt, w tym
obowiązki posiadacza zwierząt,
działania powiatowego lekarza weterynarii oraz regulacje dotyczące
zapomogi i odszkodowania ze
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GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
PISKLĄT JEDNODNIOWYCH rasy NOVOGEN

Jako jedyny i wyłączny
przedstawiciel rasy Novogen
na rynku polskim

oferujemy pisklaki jednodniowe:

BRĄZOWE – NOVOGEN BROWN
BIAŁE – NOVOGEN WHITE
KREMOWE – NOVOGEN TINTED
gwarantujemy ponadto:
• dostawy na terenie całego kraju
• jednorazowy wylęg od 10.000 do 150.000
• kompleksowe szczepienia piskląt
• specjalistyczny transport
• doradztwo i wsparcie specjalistów
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Kontakt – Verbeek Polska
Karolina Poniatowska, tel. +48 609 259 858
e-mail: karolina.poniatowska@verbeek.com.pl

www.verbeek.com.pl
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środków budżetu, a także treści
dotyczące programów zwalczania
niektórych serotypów Salmonella
mających znaczenie dla zdrowia
publicznego. GIW podaje również,
że przede wszystkim do zakażeń
u ludzi dochodzi najczęściej przez
spożywanie skażonych produktów
pochodzenia zwierzęcego – głównie od drobiu (jaja, mięso, przetwory drobiowe), jednakże źródłem zakażenia mogą być także inne zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta
utrzymywane jako towarzyszące tj.
gady (np. żółwie, węże, jaszczurki) i płazy (np. żaby i salamandry)
(Rys. 1) (www.wetgiw.gov.pl).
Spośród ponad 2500 różnych serotypów Salmonella (www.myanimals.com; Xiong i in. 2018), S.
Typhimurium i S. Enteritidis są
przyczyną ponad 70% przypadków salmonellozy u ludzi. Z kolei, S. Gallinarum, S. Pullorum, S.
Arizonae (Rys. 2) mogą powodować u drobiu (Shivaprasad 2000;
Xiong i in. 2018) choroby dające
objawy kliniczne, choć większość
z nich ich nie wywołuje. Jakkolwiek związane są z tym duże straty
ekonomiczne w produkcji, które są
konsekwencją:
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• wzrostu upadków ptaków,
• strat związanych z produkcją
(w tym kary wynikające z naruszeń umów z detalistami),
• kosztów utylizacji ptaków,
•
dezynfekcji pod nadzorem lekarza weterynarii, dodatkowych
analiz mikrobiologicznych (Raport – Salmonella w stadach kur
niosek towarowych, 2020).
REKOMENDACJE GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS)
podaje, że pierwsze objawy zatrucia pałeczkami Salmonella u ludzi
mogą wystąpić już po 6 godzinach.
Jednak zdarzają się przypadki, kiedy pierwsze objawy pojawiają się
3-7 dni, a nawet do 3 tygodni od
momentu kontaktu z czynnikiem
zakaźnym. Za pierwsze objawy
zatrucia uznaje się: ból brzucha,
podwyższoną temperaturę ciała,
biegunkę, odwodnienie, nudności
i wymioty. U osób znajdujących
się w tzw. grupie ryzyka, zakażenie
może mieć znacznie cięższy przebieg (postać pozajelitowa). Wówczas mogą wystąpić ropnie, stany
zapalne dróg żółciowych, płuc,
opon mózgowych, stawów i kości.
W konsekwencji może dojść do
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posocznicy (sepsy). Salmonellozy
dzieli się na durowe oraz jelitowe.
Z kolei durowe dzielą się na dur
brzuszny, wywoływany przez S. Typhi i dur rzekomy (S. Paratyphi A, B
i C). Co ważne, jak podaje GIS, zdarzają się przypadki, że osoby, które
przechorowały dur brzuszny lub dur
rzekomy, pozostają dożywotnio bezobjawowymi nosicielami pałeczek
Salmonella (www.gov.pl/web/gis).
W związku z tym, że pokarmowe zatrucia Salmonella u ludzi stanowią
istotny problem, GIS przygotował

ulotkę z rekomendacjami, których
konsumenci powinni przestrzegać,
aby zminimalizować ryzyko infekcji
(Rys. 3). Niezwykle istotne jest poddawanie obróbce termicznej mięsa
drobiowego i jaj, gdyż ryzyko zakażenia można zmniejszyć, właściwie
obchodząc się z produktami surowymi, na przykład gotując je, smażąc, zapiekając. Ważna jest również
dobra higiena podczas przygotowania posiłków oraz kupowanie produktów ze sprawdzonych
źródeł (www.wetgiw.gov.pl).

reklama
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WENTYLACJA

OGRZEWANIE

Oferujemy usługę
– do zbioru jaj w gniazdach automatycznych
ZGRZEWANIA TAŚM: – do usuwania pomiotu w systemach klatkowych
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OBJAWY SALMONELLOZY
U DROBIU
W produkcji drobiarskiej za główne
źródła zakażenia stada uznaje się:
• s przęt i wyposażenie fermy,
• pojazdy,
• ludzi (pracownicy obsługi, osoby
odwiedzające fermę),
• paszę i wodę,
• ściółkę,
• i nne zwierzęta mogące znajdować
się na terenie fermy (gospodarskie, towarzyszące, dzikie),
•
zakażone pisklęta jednodniowe

(zakażenie pionowe – ze stada
rodzicielskiego na potomstwo)
(www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-salmonellozach).
Często ptaki przechodzą zakażenie
pałeczkami Salmonella bezobjawowo, jakkolwiek, patogen może wywołać poważne symptomy infekcji oraz
śmierć głównie u bardzo młodych
kurcząt (w wieku do dwóch tygodni).
Objawy mogą być różne i obejmują
osłabienie, apatię, utratę apetytu
i niższą produkcyjność. Chore ptaki
mogą grupować się w pobliżu źródeł

S. Enteritidis,
S. Typhimurium

S. Gallinarum,
S. Pullorum, S. Arizonae

S. Dublin

S. Abortusovis

S. Choleraesuis

S. Arizonae

Rysunek 1. Za główne źródło zakażenia pałeczkami Salmonella u ludzi uznaje się
produkty pochodzące od drobiu, ale istnieje ryzyko zatrucia produktami pochodzącymi od innych zwierząt gospodarskich. Istotnym źródłem zakażenia mogą być
także utrzymywane jako zwierzęta towarzyszące gady i płazy (www.wetgiw.gov.pl;
www.msdvetmanual.com; Yakel 2020)
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ciepła i odpoczywać tam z opadniętymi skrzydłami i zamkniętymi oczami. Może również wystąpić wodnista
biegunka. W przypadku jaj wylęgowych może dojść do niskiej wylęgowości ze zwiększoną śmiertelnością zarodków i zwiększoną śmiertelnością nowo wyklutych kurcząt
(www.sva.se).
S. Gallinarum jest patogenem wywołującym ogólnoustrojowe zakażenie organizmu u (najczęściej
starszych) ptaków. S. Pullorum wywołuje pulorozę – chorobę dotykającą przede wszystkim pisklęta.

U kurcząt pojawia się wówczas apatia oraz biała biegunka zatykająca
otwór stekowy i powodująca wysoką śmiertelność. Puloroza głównie
występuje w krajach rozwijających
się. Zarówno w przypadku infekcji
S. Pullorum, jak i S. Arizonae, istotne znaczenie ma pionowa droga
zakażenia (Berchieri i in., 2001; Barrow i Freitas Neto 2011; Xiong i in.
2018). S. Arizonae powoduje stany
zapalne w wielu narządach, przede
wszystkim w woreczku żółciowym,
mózgu, oku i jelicie ślepym młodych ptaków (Hafez 2011).

reklama

SPRAWDŹ NASZ E-SKLEP!

www. SKLEP.FARMAZUROMIN.pl

NOWOŚĆ
W OFERCIE!

AGREGATY
PRĄDOTWÓRCZE

Żuromin, ul. Wyzwolenia 128,
tel. 604 234 474, 600 241 783, 23 657 52 60
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl
www.informatordrobiarski.pl

www.farmazuromin.pl
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Rysunek 2. S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Arizonae są to kluczowe serotypy mające
znaczenie w produkcji drobiarskiej; mogą powodować u drobiu infekcje dające objawy kliniczne (www.myanimals.com; Shivaprasad 2000; Xiong i in. 2018)

S. INFANTIS DOMINUJĄCYM
SEROTYPEM?
Na całym świecie coraz częściej
potwierdzane są przypadki infekcji
S. Infantis u ludzi i drobiu. W Europie dotyczy to przede wszystkim
Węgier, Finlandii, Niemiec i Niderlandów. Zauważalny wzrost zachorowalności na zakażenia tym

42

serotypem potwierdzony został
również w Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Argentynie, Brazylii, Kanadzie i Japonii (Nógrády i in. 2007;
Nógrády i in. 2008). Jak podają niemieccy badacze, w Niemczech S.
Infantis jest trzecim co do częstości występowania serotypem Salmonella u ludzi w ostatnich latach,
a mięso drobiowe jest jednym
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HIGIENA I ŻYWIENIE
1. UTRZYMUJ CZYSTOŚĆ
• myj ręce przed kontaktem z żywnością
• myj ręce po wyjściu z toalety
• myj i odkażaj powierzchnię oraz sprzęty,
które wykorzystujesz podczas przygotowania posiłków
• zabezpiecz pomieszczenie, w którym przechowujesz żywność
przed owadami, gryzoniami i innymi zwierzętami

2. ODDZIELAJ ŻYWNOŚĆ SUROWĄ OD UGOTOWANEJ
• oddzielaj produkty surowe od innej żywności,
gdyż mogą one zawierać mikroorganizmy potencjalnie
patogenne oraz magazynuj je w oddzielnych pojemnikach
• do przygotowania surowej żywności
używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów

3. PODDAWAJ ŻYWNOŚĆ OBRÓBCE TERMICZNEJ
• przede wszystkim pamiętaj, aby mięso, jaja i owoce morza
poddać odpowiedniej obróbce termicznej

4. PRZECHOWUJ ŻYWNOŚĆ W ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURZE
• pamiętaj, że nawet przechowując żywność w lodówce,
nie możesz robić tego zbyt długo
• nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowe
dłużej, niż przez dwie godziny, gdyż w takich warunkach
mikroorganizmy mogą namnażać się szybko
• podczas przechowywania żywności w temperaturze <50C lub >600C
wzrost większości drobnoustrojów jest wolniejszy

5. WYBIERAJ BEZPIECZNĄ ŻYWNOŚĆ
• nie spożywaj żywności, ktora utraciła już datę
przydatności do spożycia oraz żywności spleśniałej
• uważnie wybieraj surowe produkty i stosuj proste metody
(np. mycie przed spożyciem, obróbka termiczna),
które mogą obniżyć ryzyko infekcji i zachorowania
• kupuj żywność odpowiednio przechowywaną
i odpowiednio zapakowaną

Rysunek 3. Niezbędne podstawowe kroki, jakie należy podejmować, aby uniknąć zatrucia
pokarmowego wg GIS (www.gov.pl/web/gis/salmonelozy-durowe-i-jelitowe; www.who.int)
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PODSUMOWANIE

Główny Inspektorat Sanitarny
(GIS) podaje, że pierwsze
objawy zatrucia pałeczkami
Salmonella u ludzi mogą
wystąpić już po 6 godzinach.

z głównych źródeł infekcji (Miller
i in. 2013). Co więcej, odnotowano,
iż w Chorwacji, gdzie wspomniany
patogen jest monitorowany od kilku lat w stadach ptaków rzeźnych,
liczba S. Infantis wzrasta w produkcji drobiarskiej, ale także w stosunku do innych szczepów Salmonella (Jurinović i in. 2015). W związku
z tym S. Infantis może stać się serotypem dominującym, gdyż notowana jest obecność serotypu
w produktach drobiarskich na szeroką skalę i jednocześnie bakterie
identyfikowane są u ludzi w tym
samym okresie, dlatego zalecane
są dalsze badania nad związkami przyczynowymi dla S. Infantis,
wraz z długoterminowym zintegrowanym nadzorem chowu zwierząt,
bezpieczeństwa żywności i infekcji
u ludzi (Fearnely i in. 2011).
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W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie znacznie wzrosła liczba przypadków salmonelloz u ludzi. Pałeczki Salmonella zajmują
drugą (niechlubną) pozycję wśród
drobnoustrojów wywołujących infekcje pokarmowe u ludzi (pierwsze miejsce przypisuje się Campylobacter). Chociaż odsetek infekcji
pokarmowych, w których można
pozytywnie zidentyfikować źródło
zakażenia, nie jest szczególnie wysoki, to mięso drobiowe, jaja i produkty drobiowe stanowią główny
rezerwuar patogenu i podstawowy
czynnik infekcji u ludzi (tym samym stanowiąc poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego). Z produkcji drobiarskiej
regularnie izolowane jest kilka
serotypów Salmonella. Dokładna
liczba jest jednak trudna do oszacowania. Niektóre serotypy mogą
dominować przez kilka lat w danym regionie lub kraju. Następnie mogą zostać zastąpione przez
inne, niewystępujące dotychczas
w danym środowisku serotypy
(Hafez 2001).
Spis piśmiennictwa dostępny u autorów
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nowe i używane
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TOWAR

POLSKA

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego KONFEKCJA na rynku KRAJOWYM za okres: 8-14.08.2022, Cena [zł/tonę]

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

AKTUALNOŚCI

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 powo-

dzeniem pracować naszą ścielarką
w trakcie chowu np. wśród indyków,
gęsi oraz kaczek. Ważnym parametrem naszej ścielarki jest odpowiednie
rozwinięcie, rozdrobnienie i równomierne zaścielenie.

BĘDZIEMY NA AGRO SHOW

największej plenerowej wystawie rolniczej w Europie!

ZAPRASZAMY!
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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Polska
ofensywa
w produkcji kaczek
Produkcja kaczek w Polsce jest obecnie
prawdopodobnie najbardziej dynamicznie
rozwijającym się obszarem polskiego rolnictwa. Mierzony w jeden z najpopularniejszych dla produkcji drobiarskiej sposobów, wylęgami piskląt, wolumen chowu
kaczek w naszym kraju wzrósł w ciągu
ostatnich 10 lat aż o ponad 450%!
Mimo tak dynamicznego wzrostu
branża drobiarska nie powiedziała
jeszcze ostatniego słowa. Eksperci
Krajowej Izby Producentów Drobiu
i Pasz (KIPDiP) zapowiadają, że bieżą-
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cy rok będzie rekordowy, a produkcja

mięsa kaczego podliczono na około

kaczek wzrośnie w Polsce do wcze-

20 tys. ton.

śniej niewyobrażalnych rozmiarów.

- Spodziewamy się, że bieżące trendy

- Jeszcze dziesięć lat temu hodowali-

w produkcji mięsa kaczego spowodu-

śmy w naszym kraju około 3 mln 200

ją, że Polska wyprzedzi Węgry i stanie

tys. sztuk kaczek rocznie. W zeszłym

się drugim największym producentem

roku rolnicy utrzymywali już stada

w Europie. Dane za 2021 rok wskazują,

o liczebności wynoszącej niemal 18

że od producentów węgierskich dzie-

mln sztuk.

lił nas dystans aż około 30 procent.

Rok 2022 może przynieść wzrost

Jednak tegoroczna ofensywa polskich

produkcji o kolejne 40-50 procent

producentów powoduje, że owe 30

do liczby około 25 -27 mln sztuk. To

procent nie będzie dla naszego dro-

tempo wręcz kosmiczne – komentuje

biarstwa najmniejszym problemem

sytuację w produkcji kaczek Katarzyna

– prognozuje Katarzyna Gawrońska,

Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby

dyrektor KIPDiP. Według Gawrońskiej

Producentów Drobiu i Pasz.

już w przeszłości zdarzały się miesią-

W Europie jest pięciu liczących się

ce, w których pod względem liczby

producentów kaczek i mięsa kaczego.

ubijanych sztuk kaczek byliśmy lepsi

Są to - w kolejności - Francja, Węgry,

od Węgrów.

Polska, Niemcy oraz Bułgaria. Francja

Fenomen ogromnego wzrostu chowu

to niekwestionowany lider, znajdu-

kaczek i produkcji mięsa kaczego

jący się – jak dotąd -poza zasięgiem

w Polsce Krajowa Izba Producentów

wszystkich konkurentów.

Drobiu i Pasz tłumaczy ogromnym

Roczna produkcja mięsa kaczego

zapotrzebowaniem eksportowym

w tym kraju wyniosła w zeszłym roku

na to mięso, problemami z grypą

177 tys. ton. Dla porównania na Wę-

ptaków u naszych zachodnich kon-

grzech, które zajmują drugie miejsce

kurentów oraz powolnymi, ale syste-

w rankingu, roczna produkcja to nie-

matycznymi zmianami przyzwyczajeń

mal 90 tys. ton.

kulinarnych Polaków, którzy coraz

W Polsce ta wartość w 2021 roku

chętniej jedzą kacze mięso.

oscylowała w granicach 57 tys. ton,
a w Niemczech i Bułgarii wytwarzanie

www.informatordrobiarski.pl

Źródło informacji:
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
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POLSKI SEKTOR
DROBIARSKI
NOWY RAPORT
BRANŻOWY
JUŻ DOSTĘPNY.

FAKTY, DANE I PERSPEKTYWY.
5 sierpnia 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa
KRD-IG z prezentacją raportu podsumowującego stan polskiego
drobiarstwa. Przedstawione zostały wyniki publikacji KRD-IG
i PKO BP pt. „Polski sektor drobiarski - przejściowe problemy
czy trwałe załamanie trendu wzrostu produkcji?”. W roku 2021
polski sektor drobiarski zanotował pierwszy spadek produkcji
od momentu akcesji Polski do UE. Dane za pierwsze miesiące 2022 r.
potwierdzają wzrost produkcji drobiarskiej, co prawdopodobnie
jest efektem wyższych cen drobiu w drugim kwartale br.
• Polska jest największym producen-

• Wartość krajowej produkcji drobiu

tem drobiu w UE. Według KE udział

w latach 2004-2021 rosła w średnio-

Polski w unijnej produkcji drobiu

rocznym tempie 7,8% w porównaniu

w 2021 wyniósł 19,1%

do 4% rocznego wzrostu w przypad-
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ku całej produkcji rolniczej

w ostatnich latach grypy ptaków, pan-

• Udział Polski w unijnej produkcji

demii COVID-19, czy wzrostu kosztów

drobiu zwiększył się z 10% w 2004 r.

produkcji. Polski sektor drobiarski to

do blisko 20% w 2020 roku

także lider jakości. Na każdym etapie

• W 2022 roku producenci mięsa dro-

produkcji mięsa drobiowego obowią-

biowego zmagają się z niepewnością

zują u nas najwyższe unijne standardy

związaną z grypą ptaków, presja

zgodne z koncepcją od pola do stołu.

kosztów pasz oraz nośników energii

Dzięki temu możemy być pewni, że

oraz turbulentną sytuacją geopoli-

finalny produkt dostępny na półkach

tyczną

sklepowych jest bezpieczny i zdrowy

Polska od 2014 roku jest niekwestio-

– powiedział na początku konferencji

nowanym liderem produkcji drobiu

prasowej Dyrektor Generalny KRD-IG

w Unii Europejskiej. Wyniki te uda-

Dariusz Goszczyński.

je się osiągać mimo występującej

Na konferencji prasowej Mariusz

www.informatordrobiarski.pl
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Dziwulski z PKO BP przestawił najważ-

mowy będzie kolejnym wyzwaniem dla

niejsze wnioski z przygotowanego ra-

branży. Obiekty produkcyjne wymagają

zem z KRD-IG raportu branżowego. Za-

utrzymania właściwej temperatury

prezentowane zostały najnowsze dane

w chowie drobiu, co wiąże się z ko-

dotyczące produkcji drobiu w Polsce

niecznością zabezpieczenia np. węgla

oraz problemy, z jakimi zmaga się

lub gazu celem ogrzania budynków.

obecnie ten sektor rolnospożywczy.

Podmioty ubojowe i przetwórcze wy-

Przedstawiciel PKO BP omówił także

magają zabezpieczenia w gaz i energię

strukturę eksportu, wpływ grypy pta-

elektryczną. Utrzymanie produkcji

ków na krajową produkcję oraz pande-

w okresie jesienno-zimowym wymaga

mii COVID- 19 na decyzje konsumenc-

zapewnienia dostępu do powyższych

kie, a także nakreślił perspektywy na

źródeł całemu łańcuchowi produkcyj-

rozwój polskiego drobiarstwa.

nemu. Mając na względzie zapewnie-

W trakcie konferencji poruszony rów-

nie bezpieczeństwa żywnościowego

nież został bardzo istotny dla branży

oraz utrzymanie w trakcie produkcji

drobiarskiej oraz całego sektora rol-

właściwego dobrostanu zwierząt, ko-

no-spożywczego temat braku zabez-

nieczne jest zakwalifikowanie sektora

pieczenia przed niedoborami energii

rolno-spożywczego jako strategicznej

elektrycznej, gazu oraz węgla. Oznacza

gałęzi gospodarki, umożliwiając jej

to, że zbliżający się okres jesienno-zi-

zachowanie ciągłości produkcji.

56

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 372/09/2022

www.informatordrobiarski.pl

AKTUALNOŚCI

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
POLSKA
PÓŁNOCNY

CENTRALNY

POŁUD-WSCHOD

MAKROREGIONY*

Ceny sprzedaży mięsa drobiowego na rynku KRAJOWYM za okres: 8-14.08.2022, Cena [zł/tonę]

TOWAR

ZACHODNI

tuszki indyków patroszonych 73%
8 153

6 971
8 194

7 038

15 504 14 498

9 047

10 273 10 192

0,6

-0,5

-0,9

6,9

1,1

0,8

8 834

20 618 20 077

8 705 8 666

6 965

8 727

10 408 10 645

7 134

13 933 13 899

9 526 9 681

9 700 9 900

0,0

1,2

-2,2

2,7

0,4

-2,4

0,2

-1,6

-2,0

11 400 11 200

25 150 24 970

10 398 10 406

8 538 8 925

9 712

21 416 21 337

7 974

6 955

8 078

7 013

13 750 14 000

9 152 9 020

10 350 10 228

1,8

0,7

-0,1

-4,3

0,2

0,4

-1,3

-0,8

-1,8

1,5

1,2

9 921 10 059

24 700 23 774

9 682 9 280

9 295

20 314 20 245

7 010

9 318

9 650 9 670

7 003

7 065 7 090

-1,4

3,9

4,3

-0,3

-0,2

0,3

0,1

-0,3

--

-0,8

--

10 768 10 580

24 944 24 914

9 325

8 558 8 943

9 106 8 816

21 608 21 779

8 502 8 337

7 011

7 039

15 918 15 388

9 111

9 183

9 203

10 174 10 135

0,1

1,5

-4,3

3,3

-0,8

2,0

-0,4

3,4

-1,0

0,4

Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana
14.08. 07.08.
14.08. 07.08.
14.08. 07.08.
14.08. 07.08.
ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
2022 2022
2022 2022
2022 2022
2022 2022
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

ćwiartki z kurczaka
21 268 21 131
0,9

9 756

-1,2

14.08. 07.08.
2022 2022

skrzydła z kurczaka

-3,9

9 757

-0,6

--

filety z piersi kurczaka
8 918

24 705 25 015

--

nogi z kurczaka
8 573

9 995 9 901

-0,4

10 482 10 544

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj

podudzia z kurczaka
10 158 10 202

1,4

-0,4

9 185

16 650 17 406

3,6

1,1

3,9

-4,3

7 914

7 790

4 381 4 569

9 599 9 529

16 082 16 726

1,6

-4,1

0,7

-3,8

8 280 7 600

4 785

4 767

10 110 9 510

16 160 16 330

8,9

0,4

6,3

-1,0

--

6 474

7 591

--

6 534

7 534

15 139 15 069

--

-0,9

0,8

0,5

6 719 6 440

4 131

9 478

3 937

9 130

18 920 19 111

4,9

3,8

-1,0

1,8

--

4 611

--

8 998 9 069

uda z kurczaka

10 703 10 555

24 839 24 927

udźce z indyka

9 542

7 238

tuszki kurcząt patro9 149
szonych 65% z szyjami

filety z piersi indyka

podudzia z indyka

7 500

4 663

9 691

skrzydła z indyka

wątroby z kurczaka

4,3

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 32/2022 z dnia 18.08.2022 r.
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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

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 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
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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

KURKI ODCHOWANE ROSA I,
pełen program szczepień 24 tyg
(z jajkiem) i 11 tyg. Specjalistyczny
transport na całą Polskę.
Tel 601 657 077 lub 601 228 705
(woj. pomorskie).

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

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

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

KURKI ODCHOWANE ROSA I
– pisklęta z własnej wylęgarni Lebork,
pełen program szczepień (pomorskie).
Tel. 662 191 077

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
www.informatordrobiarski.pl

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE:
ISA BROWN, NOVOGEN BROWN,
NOVOGEN WHITE.
Data wylęgu: 09.06. i 23.06.2022.
Pełny program szczepień.
Chów klatkowy. Kurka od hodowcy.
Tel. 600 233 772, 600 416 814,
Wielkopolska

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 WOLIERĘ
TOWAROWĄ BOLLEGG TERRACE
oraz ODCHOWALNIĘ BOLLEGG
STARTER
Tel. 507 186 237, 504 837 771
372/09/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI
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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

SPRZEDAM KURKI
OGÓLNOUŻYTKOWE ROSA
(KOLOROWE) oraz TOWAROWE
LOHMANN BRĄZOWY, LOHMANN
BIAŁY oraz ISA BRĄZOWE I BIAŁE,
w ilości 300.000 szt.
Data wstawienia:
02.04.2022, 22.04.2022,
04.05.2022, 25.05.2022,
05.06.2022, 24.06.2022,
03.07.2022, 23.07.2022,
05.08.2022, 24.08.2022
Odchów ściółkowy (woliera).
Posiadamy specjalistyczny transport.
Tel. 608 751 567

MIEJSCE NA
TWOJE OGŁOSZENIE
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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

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

SPRZEDAM:
• 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 KURKI ODCHOWANE
ROSA I oraz DOMINANT D-104,
D-149 i D-959
Wstawienie: 18 kwiecień 2022
Odchów ściółkowy,
pełna profilaktyka weterynaryjna.
Możliwość transportu
Tel. kont. 695 984 283, 502 207 508

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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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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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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Agroblaz

49

Indoor

IV str. okł.

Agropian

5

Jotafan

16, 17

Big Dutchman

43

Malesa

II str. okł.

Bonita

12

Metalbud

Ecopig

36

Park drobiarski

9
III str. okł.

Ergoferm/Fienhage

30, 31

P. H. Czachorowski

Farma Żuromin

37, 39

Riello

21

1

Faska

35

Saappur

25

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

24

Silospol

7

Firma Drobiarska

41

Specht

8

Geneu

13

Wit-Pol

29

Hog Slat

45

Womar

19

Hopex

47

Verbeek

33

Hubbard

27

ZAW-BUD

15

w następnym numerze...

Mikotoksyny
a stan zdrowotny
drobiu

Choroby układu
oddechowego

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

66

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 372/09/2022

www.informatordrobiarski.pl

