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Dzień dobry! W październikowym numerze mamy temat
w sam raz na dzisiejsze czasy w duchu ZERO WASTE.
Przedstawiamy cudowne możliwości skorup jaj kurzych.
„Skorupa otacza jajo od zewnątrz, nadając mu charakterystyczny
kształt zawierając 17,000 porów (150/cm2) o średnicy 10-60 μm.
Grubość skorupy waha się 0,3 – 0,4 mm, a jej skład chemiczny zawiera
1,6% H2O, 3,3% białka, ślady tłuszczu oraz 95,1% popiołu. Część
organiczną skorupy stanowi matryca, delikatna i ciasno spleciona sieć,
w którą wbudowane są związki wapnia (CaCO3), magnezu i fosforu.”
Jak można zagospodarować skorupy jaj? Mamy cały wachlarz
możliwości - można produkować z nich mączki paszowe o wysokim
składzie związków mineralnych i białka. Skorupy jaj sprawdzą się również
jako ekologiczny nawóz, a także mają dobroczynne właściwości lecznicze
w terapii chrząstki stawowej. Po więcej sposobów na zagospodarowanie
skorupy jaj zapraszamy na s./4/ Bierzemy na tapet temat infekcji
bakteryjnych układu oddechowego ptaków. Okazuje się, że jest to
znaczny problem, z którym borykają się hodowcy drobiu. Pastereloza
i ornitobakterioza to choroby zakaźne, które powodują znaczne straty
ekonomiczne w przydomowej i komercyjnej
produkcji drobiarskiej. Jakie są przyczyny i jak
można zapobiegać tym chorobom? s./22/
Zapraszamy do zapoznania się z raportem
nt. wykorzystania biomasy przez

producentów energii elektrycznej.

Dlaczego nie zwiększamy produkcji
energii elektrycznej z biomasy? s./45/
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kurbaniak@koopress.com
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JAJA I PTAKI HODOWLANE

DOMOWE WYKORZYSTANIE
SKORUP JAJ KURZYCH
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk
Dr inż. Ryszard Gilewski

Skazany jako senior zarządzeniem Premiera na autokwarantannę i zdalne kontakty ze znajomymi, rozmawiałem te-

lefonicznie kilka dni temu z panem Tomaszem Witkowskim,
Prezesem Zarządu Kancelarii Brokerskiej WTB w Lesznie,
na temat aktualnej sytuacji w ubezpieczeniach rolniczych,

a szczególnie w branży drobiarskiej. W rozmowie wyszło, że
problemy wywołane nawrotem salmonellozy i grypy ptaków

oraz szerzącej się w kraju wśród ludzi pandemii koronawirusa, spowodowały że do producentów drobiu powoli docie-

ra zrozumienie, że ich fermy nie są wolne od tych zagrożeń.

Producenci coraz częściej dopytują się o realną ochronę,

której obecnie zakłady ubezpieczeń nie chcą, lub nie potrafią udzielić.

W trakcie rozmowy wyłoniła się
kwestia dodatkowego zarobku poprzez zagospodarowanie paszowe,
lecznicze lub nawozowe skorup jaj
kurzych, które w dużych ilościach
są utylizowane jako produkt nie-
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użytkowy lub wyrzucane na śmietnik wraz z innymi odpadami żywnościowymi.
Wg Trziszki (2000) fenomenem budowy jaja jest jego warstwowa budowa, zapobiegająca wnikaniu
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Wytłaczanki
detaliczne

na 10, 12, 15, 20, 20XL,
24 i 30 sztuk jaj

Wytłaczanki
transportowe
na 20 i 30 sztuk jaj

Pudełka

na 6 sztuk jaj

Płaskie
przykrywki
na 30 sztuk jaj

Plastikowe
wytłaczanki do jaj,
przekładki, palety

Zapraszamy do współpracy

PHU WOMAR Wojciech Mizgier
Kijewo 40
63-000 Środa Wlkp.

tel. 0048 61 28 66 959
tel. kom. 0048 609 090 177
email: kijewo@phuwomar.pl

www.phuwomar.pl
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Skorupa jajka jest doskonałym
źródłem bardzo dobrze
przyswajalnego wapnia,
a także miedzi, żelaza, fluoru,
manganu, cynku, krzemu.

mikroorganizmów do jego wnętrza, a równocześnie umożliwiająca dyfuzję materii i energii między
środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym.
Skorupa otacza jajo od zewnątrz, nadając mu charakterystyczny kształt,
zawierając 17.000 porów (150/cm2)
o średnicy 10-60 μm. Grubość skorupy waha się 0.3-0.4 mm, a jej skład
chemiczny zawiera 1,6% H2O, 3,3%
białka, ślady tłuszczu oraz 95,1%
popiołu. Część organiczną skorupy
stanowi matryca, delikatna i ciasno
spleciona sieć, w którą wbudowane
są związki wapnia (CaCO3), magnezu
i fosforu (Niewiarowicz, 1991).
Skorupa wraz z podskorupowymi
błonami stanowi 12% jaja i pokryta
jest z zewnątrz kutikulą tj. cienką
warstewką mucynową oraz składa
się z 2 warstw: zewnętrznej – gąb-
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czastej lub wapiennej i wewnętrznej - brodawkowej (mamiliarnej).
Do warstwy brodawkowej przylega
od wewnątrz błona podskorupowa,
a warstwa gąbczasta zbudowana jest
głównie z mineralnych substancji.
W technologicznym procesie wybijania i przetwarzania jaj powstaje
około 15% ubocznych produktów,
na które składają się głównie skorupy wraz z błonami podskorupowymi i przylegającą do nich pozostałością białka. Są one wykorzystywane jako preparaty paramedyczne i kosmetyczne o wysokiej
jakości (Kopeć, 2000). Jednym ze
sposobów wykorzystania skorup
jaj jest produkcja mączek paszowych o wysokim udziale związków
mineralnych i białka. W produkcji
takich mączek można także wykorzystać jaja wybrakowane po
uprzedniej termicznej obróbce
w sterylizatorach lub suszarniach.
Innym sposobem zagospodarowania skorup jest odwirowanie z nich
resztek białka traktowanego jako
białko techniczne, a skorupy przeznaczyć na nawóz.
Dużą ilość skorup jaj dostarczają również zakłady wylęgowe jako
produkt uboczny po wylęgu piskląt różnych gatunków drobiu.
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SPECJALIŚCI
W ODCHOWIE KUR
WOLIEROWYCH

Jako jedyny i wyłączny
przedstawiciel rasy NOVOgen
na rynku polskim
oferujemy pisklaki jedniodniowe
oraz kury odchowane rasy:

NOVOgen BROWN (brązowe)
NOVOgen WHITE (białe)

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

Dostarczamy
pisklaki na terenie
całego kraju.
Zapewniamy
doradztwo i wsparcie
specjalistów.

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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Poza tym skorupami są także
jaja nienadające się do sztucznych lęgów lub jaja o stłuczonej
skorupie, które można zaklasyfikować pod kodem 02 02 03 jako
surowce i produkty nienadające
się do spożycia i przetwórstwa.
Pozostając ze sobą w zdalnym, telefonicznym kontakcie doszliśmy
jednak do przekonania, że nie wiadomo nam by którakolwiek z krajowych wyższych uczelni czy naukowych instytutów zajmowała się
badawczo technikami zagospodarowania skorup jaj. Jedynie wśród
konsumentów jest duże zainteresowanie ich wykorzystaniem w domowy sposób.
Natomiast w Niemczech i na Węgrzech naukowcy po 15 latach
prowadzenia badań nad wpływem
skorupy jaj na organizm człowieka,
zaproponowali 10 sposobów ich
wykorzystania.
Doszli oni do wniosku, że jedzenie skorup przez dorosłych oraz
dzieci, przeciwdziała łamliwości
paznokci, włosów, krwawieniom
dziąseł, zaparciom, nadpobudliwości, bezsenności, katarom i astmie.
Co więcej – skorupy oczyszczają
organizm z promieniotwórczych
pierwiastków
www.informatordrobiarski.pl

Produkty dla hodowców drobiu
budujących, modernizujących, adaptujących pomieszczenia:

Kominy wentylacyjne z ABS ocieplone PU Ø570, Ø650, Ø840
Bardzo oszczędne oświetlenie LED

Filtry zaciemniające z ABS

Osłony z ABS na wloty i wentylatory

NOWOŚĆ

filtr zaciemniający
na wentylator szczytowy
1370x1370 mm

NOWOŚĆ
zaślepka ocieplana
zewnętrzna

listwa kierunkowa
wlotu dużego

ruszta
dla kaczek

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

Agropian System

Agropian System

Photo by: Jonathan Kemper on Unsplash
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Kilka informacji o skorupie jaja:
•w
 skorupce znajduje się nie tylko węglan wapnia, ale również
wszystkich (aż 27!) niezbędnych
dla organizmu człowieka makroi mikroelementów: miedź, fluor,
żelazo, mangan, molibden, siarka, krzem, cynk i innych;
• j ak już wspomniano – skorupa
stanowi 9-12% całkowitej masy
jaja, zawiera pory umożliwiające
dostęp tlenu, a odprowadzające
CO2 oraz wilgoć;
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•k
 olor skorupy jaja jest uzależniony od rasy (genotypu) kury, która
go zniosła.

11 SPOSOBÓW „DOMOWEGO”
WYKORZYSTANIA SKORUP JAJ:
1. 
leczenie podrażnień skóry –
skorupę zanurzamy na kilka dni
w małym pojemniku z octem
jabłkowym, a uzyskaną mieszaninę stosujemy na drobne podrażnienia skóry;
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2. 
czyszczenie garnków i patelni
z żeliwa lub stali – skorupy w połączeniu z niewielką ilością wody
i płynu do naczyń są nietrującą
substancją czyszczącą;
3. nawóz – skorupy jaj są bogate
w wapń i inne minerały, które
wspomagają rozwój roślin; należy zgnieść skorupy jaj na drobne kawałki i wsypać do każdego
otworu przed sadzeniem w nim
rośliny, a następnie co 2 tygo-

dnie wokół rośliny rozsypać potłuczone skorupy;
4. b
 ariera ochronna przed inwazją
ślimaków – drobno potłuczone
skorupy, rozsypane w przydomowych ogródkach mogą ograniczyć populacje ślimaków niszczących uprawy;
5. sadzonki – skorupy wykorzystać
jako małe doniczki, z których
wodę odprowadzamy małym
otworem zrobionym w dnie;

reklama

www.informatordrobiarski.pl
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Drobno potłuczone
skorupy, rozsypane
w przydomowych ogródkach
mogą ograniczyć populacje
ślimaków niszczących uprawy.

po napełnieniu skorupy ziemią
sadzimy w niej nasionko; kiedy
sadzonki są wystarczająco duże
i wymagają przesadzenia, łamiemy skorupki i umieszczamy rośliny w doniczkach lub w ziemi;
6. lepszy smak kawy – należy kilka
rozgniecionych skorup jaj dodać
podczas parzenia mielonej kawy
i po jej zaparzeniu usunąć skorupy, dzięki czemu napój staje
się mniej gorzki;
7. naturalny dodatek – skorupy jaj
ogrzewamy w najwyższej temperaturze piekarnika przez ok. 8-10
minut, a po ostygnięciu, mielimy
je na drobny proszek, dodając 1
łyżeczkę/dzień do ulubionego
koktajlu;
8. wybielanie firanek – doskonałą
biel firanek zapewnia wrzucenie
do prania lnianego woreczka ze

14

skorupami jaj, odzyskując dzięki temu pierwotną biel firanek,
a materiał nie straci swoich właściwości ani trwałości;
9. lekarstwo dla psów – jeśli pies
ma biegunkę, warto dodać 1 łyżeczkę proszku ze skorup do
jego pokarmu by biegunka minęła; proszek ze skorup jaj łagodzi sensacje żołądkowe;
10. zabawki – skorupy jaj, podrobione na mniejsze i większe kawałki, spodobają się dzieciom,
gdy po umyciu, ugotowaniu lub
wyparzeniu, pomalujemy je na
różne kolory, tworząc wspaniałe mozaiki;
11. pokarm dla ptaków – wyparzone i zmielone skorupki można
wysypywać do karmnika.
Medycyna naturalna na niektóre schorzenia zaleca stosowanie
„skorupoterapii”, gdyż skorupa jajka jest doskonałym źródłem bardzo dobrze przyswajalnego wapnia, a także miedzi, żelaza, fluoru,
manganu, cynku, krzemu.
Jaja są najbardziej wartościowym
produktem spożywczym spośród
dostępnych środków żywnościowych. Jajka – to prawdziwa kopalnia witamin (A, z grupy B, D, E, H)
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i minerałów (fosfor, siarka, magnez,
potas, sód, mangan, cynk, miedź,
krzem, chlor, jod, fluor, żelazo).
Dostarczają niemal wszystkich
składników pokarmowych niezbędnych do życia, z wyjątkiem
witaminy C.
Choć powszechnie mówi się o jajach jako o źródle cholesterolu,
z ich ilością nie powinny przesadzać jedynie osoby z miażdżycą lub
po zawale serca.

reklama
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WYKORZYSTANIE SKORUP JAJ
W TERAPII CHRZĄSTKI STAWOWEJ
Skorupa jaja kurzego powstaje
w organizmie kury w procesie biomineralizacji. Jej zadaniem jest
ochrona rozwijającego się zarodka
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, umożliwienie mu prawidłowej wymiany gazowej i dostarczenie niezbędnych do rozwoju związków mineralnych, głównie
soli wapnia.
Wapń jest niezbędny do funkcjonowania ludzkiego organizmu. Niedobór tego składnika może skutkować osłabieniem zębów i kości,
a co za tym idzie – pojawienie się
osteoporozy. W codziennej diecie
nie może więc zabraknąć produktów bogatych w wapń – nabiału,
ryb, migdałów. To jednak może
okazać się za mało i dlatego doskonałym źródłem wapnia są skorupki
jaj. Sproszkowany wapń zwiększa
gęstość kości, stymuluje odbudowę chrząstki stawowej oraz łagodzi
bóle reumatyczne. Wspomaga także odchudzanie, ponieważ ogranicza wchłaniania tłuszczu.
Wewnątrz każdej skorupki znajduje się biała, wyściełająca ją błona
zawierająca cenne substancje
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problemów z wątrobą. Błona skorupy jaja jest produktem całkowicie naturalnym.
Część organiczną skorupy
stanowi matryca, delikatna
i ciasno spleciona sieć, w którą
wbudowane są związki wapnia
(CaCO3), magnezu i fosforu.

zalecane osobom, którym dokucza
choroba zwyrodnieniowa stawów.
Amerykańscy badacze potwierdzili, że skorupkoterapia bardzo
korzystnie wpływa na stawy. Efekt
działania zbadano na grupie pacjentów z chorymi stawami. Przez
30 dni każdy uczestnik otrzymywał niewielką dzienną dawkę (500
mg) błonki ze skorupy jaja składającej się przede wszystkim białka
i w 25% z kolagenu, kwasu hialuronowego, glukozaminy oraz siarczanu chondroityny.
Po 7 dniach 27% pacjentów zauważyło większą giętkość stawów, a po
30 - liczba ta wzrosła do 43%, a odczuwalny dyskomfort w stawach
zmniejszył się o 72%.
W badaniach nie zostały wykazane
żadne efekty uboczne - nie zauważono bólów żołądka, krwawień czy
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STRONT W LECZENIU
OSTEOPOROZY
Stront (Sr) należy do pierwiastków
śladowych i jest minerałem, który
tak w pożywieniu, jak i w ludzkim
ustroju występuje w bardzo niewielkich ilościach.
Stwierdzono, iż skorupy jaja kurzego zawierają nie tylko sole wapnia,
ale również niewielkie ilości pierwiastków, takich jak selen, cynk,
miedź i stront i ten ostatni jest
stosowany od wielu lat w terapii osteoporozy. Ma on podwójne
działanie: hamujące w stosunku
do komórek kościogubnych i pobudzające czynności komórek kościotwórczych. Sugeruje się, że
wapń pochodzący ze skorup jaj
kurzych może być skuteczniejszy
w zapobieganiu spadkowi gęstości mineralnej kości niż tradycyjne
dodatki.
Zażywanie proszku ze skorup jaj
kurzych wpływa na wchłanianie
tłuszczu, np. obecnego w czekoladzie. Z kolei białka wchodzące
w skład skorupy jaja kurzego
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działają przeciwbakteryjnie i odkryto, że hamują wzrost bakterii
Gram-dodatnich i uszkadzają bakterie Gram-ujemne.
PRZYGOTOWANIE PROSZKU
ZE SKORUPY JAJA
Eksperci ostrzegają jednak, że trzeba mieć pewność co do czystości
środowiska, w którym przebywała
kura nioska i paszy, którą była karmiona, a następnie jajo dokładnie
umyć ciepłą wodą z detergentem
i skorupkę zalać wrzątkiem i chwilę
odczekać. Po odcedzeniu rozłożyć
na blasze do pieczenia i zostawić na noc do wyschnięcia. Rano
wstawić do piekarnika nagrzanego
do 100 stopni na 10 minut. Skorupy zmielić w młynku do kawy lub
utrzeć w moździerzu, a uzyskany
proszek przechowywać w słoiku.
Łyżeczka zawiera od 800 do 1000
mg. wapnia. Proszek można dodawać do koktajli, zup, sosów sałatkowych, omletów, a nawet do
porannej kawy. Wapń zneutralizuje kwasowy odczyn naparu, dzięki temu będzie on łagodniejszy
w smaku i bardziej przyjazny dla
żołądka. Można go także dosypywać do różnych potraw.
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ELIKSIR WAPNIOWY
Skorupy jaj wzmacniają także układ
odpornościowy oraz oczyszczają
krew. Należy umyć i sparzyć 6 skorup i po rozgnieceniu zalać je 3 litrami przegotowanej wody i odstawić
na 7 dni do lodówki dodając do niego sok z cytryny lub miód. Infekcje
znikną, przy piciu 1 szklanki takiego
napoju/dzień. Kurację należy powtórzyć co kilka miesięcy.
Przy bólu stawów, również są pomocne skorupy jaj. Zawarte w nich
takie cenne substancje jak glukozamina, kwas hialuronowy, kolagen
oraz chondroityna poprawią stan
stawów i przyniosą ulgę. Wyszorowaną i wyparzoną skorupkę należy pokruszyć i wsypać do słoika, a następnie zalać octem jabłkowym, zakręcić
i odstawić w ciemne miejsce na ok.
2 dni. Po tym okresie rozpuszczoną
skorupkę wcierać w bolące miejsca.
Tak więc wymieniając się telefonicznie – czyli zdalnie zasłyszanymi od
naszych babć i starszych sąsiadek
informacjami jak leczniczo i użytkowo domowym sposobem, można
wykorzystać skorupy jaj, doszliśmy
do przekonania, że nader często
wyrzucamy na śmietnik cenne produkty - zwane „odpadowymi”.
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PASTEURELLA MULTOCIDA
I ORNITHOBACTERIUM
RHINOTRACHEALE JAKO WAŻNE
PRZYCZYNY CHORÓB UKŁADU
ODDECHOWEGO DROBIU
dr inż. Joanna Żebrowska, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie
dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska.

Infekcje bakteryjne układu oddechowego ptaków są ważnym
problemem, z którym borykają się hodowcy drobiu. Pastereloza i ornitobakterioza to choroby zakaźne, które powodują znaczne straty ekonomiczne w przydomowej i komercyjnej produkcji drobiarskiej na całym świecie. Konsekwencją
utrudnionego oddychania, którym często objawiają się obydwie jednostki chorobowe, jest spadek parametrów produkcyjnych oraz podwyższona zachorowalność i śmiertelność
ptaków.

PASTEURELLA MULTOCIDA
Bakteriami powszechnie znajdującymi się w górnych drogach oddechowych zainfekowanych ptaków
w stadach drobiu są Pasteurella
multocida, będące przyczyną cho-
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roby zwanej pasterelozą. Są to
gram-ujemne, nieruchliwe pałeczki, nietworzące przetrwalników, należące do rodziny Pasteurellaceae
(Abdelmalek, 2020). Większość jej
szczepów to bakterie komensalne, które mogą przez dłuższy
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czas zasiedlać układ oddechowy
ptaków, nie powodując choroby
(Reuben i in., 2021). Izolowane są
również z układu pokarmowego,
np. z błony śluzowej kloaki ptaków,
u których zaKażenie może przebiegać bezobjawowo (Nuri i in., 2018).
Zdolność do przetrwania bakterii
w miejscu zakażenia, a także ich
migracji do innych tkanek zależą
od właściwości szczepu lub odpowiedzi immunologicznej ptaków
(Pilatti i in., 2016). Jak podaje Zhangcheng i in. (2018) szczepy Pasteurella multocida są sklasyfikowane
w 5 serogrupach (A, B, D, E i F) na
podstawie zróżnicowania antygenów: otoczkowego i somatycznego.
Ponadto, w badaniach wymienionych autorów nad charakterystyką
szczepów Pasteurella multocida
w stadach kaczek i gęsi wykazano,
iż najczęstszym izolowanym szczepem z rodzaju Pasteurella jest
ten, który posiada otoczkę typu
A. W badaniu uzyskano łącznie 23
izolaty P. multocida ze 172 przypadków klinicznych chorób układu oddechowego kaczek i gęsi, co dało
wskaźnik izolacji wynoszący 13,4%.
Serogrupa A została wyizolowana
w 95,7% (22 przypadki), natomiast
serogrupa F w 4,3% (1 przypadek).
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Według Vaibhav (2020) spośród
różnych typów Pasteurella multocida serotyp A jest najbardziej
patogenny, powodując nawet 80%
śmiertelności, podczas gdy serotyp
D jest przyczyną 20% śmiertelności
kurcząt.
CZYNNIKI WIRULENCJI
Przebieg chorób powodowanych
przez bakterie z rodzaju Pasteurella jest w dużym stopniu uwarunkowany posiadanymi przez nie czynnikami wirulencji. Szereg zidentyfikowanych dotychczas czynników
wirulencji tego patogenu obejmuje
nukleidowe fimbrie, czynniki przylegania i kolonizacji, zewnątrzkomórkowe enzymy oraz różne białka
błony zewnętrznej, takie jak protektyny. Wszystkie te czynniki mogą
zapobiegać rozpoznaniu bakterii
przez mechanizmy obronne ptaków. Pomimo wielu przeprowadzonych badań, wiedza na temat drogi
zakażenia i patogenezy tej choroby
pozostaje wciąż ograniczona (Pilatti i in., 2016), jednak dostępne
wyniki badań wskazują, iż główną
bramą wejścia są drogi oddechowe ptaków (Reuben i in., 2021).
Pastereloza rozprzestrzenia się
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poprzez kontakt z chorymi ptakami,
uszkodzenia skóry, skażoną wodę
i zanieczyszczoną bakteriami paszę (Wieliczko i Kuczkowski, 2014).
Ponadto niekorzystne czynniki środowiskowe tj. nieodpowiednie warunki zoohigieniczne i sanitarne,
transport, błędy żywieniowe mogą
powodować spadek odporności
organizmu ptaków, a tym samym
namnażanie szczepów z rodzaju
Pasteurella (Budniak i in., 2012).
OBJAWY I ZMIANY
ANATOMOPATOLOGICZNE
Pastereloza drobiu może przebiegać w różnych postaciach, nadostrej, ostrej i przewlekłej. Jak podaje Wieliczko i Kuczkowski (2014) postać nadostra pasterelozy wiążę się
z niespodziewaną i wysoką śmiertelnością ptaków, bez widocznych
objawów klinicznych i zmian anatomopatologicznych. Z kolei postać ostra choroby charakteryzuje
się m.in. dusznością, brakiem łaknienia i biegunką, a zmiany sekcyjne to silne przekrwienie wątroby,
wybroczyny na błonach śluzowych
oraz zmiany zapalne w płucach. Do
klinicznych objawów można zaliczyć gorączkę, potargane pióra,
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wydzielinę śluzu z nozdrzy, kulawiznę oraz zasinienie grzebieni u kur
i korali u indyków (Reuben i in.,
2021; Vaibhav, 2020).
W badaniach Raheem i in. (2020),
gdzie zakażono brojlery szczepami
Pasteurella multocida, zaobserwowano następujące zmiany patologiczne: włóknikowo-martwicze
zapalenie skóry, mięśnia piersiowego, krwotoki wybroczynowe na
sercu i wątrobie, u niektórych ptaków stwierdzono również powiększoną śledzionę, płuca krwotoczne
i obrzękowe oraz krwotoki wybroczynowe w jelicie.
LEKOWRAŻLIWOŚĆ
Wielu badaczy podkreśla, iż izolaty
P. multocida są wrażliwe na większość powszechnie stosowanych
środków
przeciwdrobnoustrojowych, jednak ich nadmierne i nieuzasadnione stosowanie przyspiesza powstawanie szczepów
wieloopornych (Sellyei i in. 2013).
W badaniach Jeong (2021) dotyczących lekowrażliwości pałeczek
Pasteurella multocida pochodzących od drobiu wszystkie izolaty
Pasteurella z wyjątkiem 1 szczepu,
który był oporny na florfenikol,
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były wrażliwe na 11 środków przeciwdrobnoustrojowych należących
do różnych grup. Najwyższą skutecznością wykazały się enrofloksacyna, ceftiofur oraz Sulfametoksazol + Trimetoprim. Wysokie wartości minimalnych stężeń hamujących (MIC, od ang. minimum inhibitory concentration) stwierdzono
też w przypadku spektomycyny
oraz sulfisoksazolu. Ponadto wyżej wymienieni autorzy stwierdzili,
iż oporność szczepów Pasteurella

multocida na środki przeciwdrobnoustrojowe różni się w zależności od regionu i grup stosowanych
antybiotyków. Z kolei w badaniach
Li i in. (2018) częstość występowania izolatów Pasteurella multocida
opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym florfenikol,
doksycyklinę, tetracyklinę i sulfametazynę, wyniosła ponad 46,7%.
Oporność na tetracyklinę i amoksycylinę (100%) odnotowano również w badaniach Mohamed i in.

reklama
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(2012). Zaś Woo i Kim (2006) oraz
Kim i in. (2011) stwierdzili, iż wszystkie izolaty Pasteurella multocida
wykazują oporność na streptomycynę, a niektóre z nich dodatkowo na gentamycynę i tetracyklinę.
Odmienne wyniki uzyskano natomiast w badaniach Hossain i in.
(2017), gdzie stwierdzono stosunkowo wysoką skuteczność działania gentamycyny i enrofloksacyny
(odpowiednio 87,5% i 89,6% wyleczonych ptaków w danej grupie
badawczej) na pałeczki Pasteurella
multocida. Najniższy odsetek ptaków wyleczonych (60%) był w grupie leczonej erytromycyną. 100%
oporność Pasteurella multocida
pochodzącą z mięsa drobiowego
na erytromycynę stwierdzili w swoich badaniach Sabsabi i in. (2021).
W badaniach Sellyei i in. (2009)
spośród wielu testowanych antybiotyków najwyższą skutecznością
wykazały się penicylina, enrofloksacyna, kolistyna oraz cefalosporyna. Chociaż poziom oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe
był w tych badaniach ogólnie niski,
autorzy nie zalecają stosowania
sulfonamidów, tetracyklin, aminoglikozydów i chinolonów pierwszej
generacji przeciwko szczepom Pa-
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steurella multocida wyizolowanym
ze stad drobiu. W badaniach Abdelmalek (2020) wszystkie szczepy z rodzaju Pasteurella wyizolowane z płuc kurcząt były wrażliwe
na cyprofloksacynę, norfloksacynę
i spektynomycynę oraz oporne na
cefotaksym, amoksycylinę, flukloksacylinę i erytromycynę. Analiza
powyższych badań wskazuje na
różnorodność wrażliwości szczepów P. multocida na różne środki
przeciwdrobnoustrojowe.
ZAPOBIEGANIE
Stosowanie probiotyków w kontroli i zapobieganiu zakażeniom
jelitowym w chowie drobiu może
dodatkowo pomóc w zmniejszeniu
nasilenia przypadków pasterelozy,
ograniczając tym samym rozprzestrzenianie się patogenu. W badaniu Reuben i in. (2021) stwierdzono, iż włączenie do diety nowych
probiotyków
wieloszczepowych
składających się z Lactobacillus
plantarum, L. fermentum, Pediococcus acidilactici, Enterococcus
faecium i Saccharomyces cerevisiae wpływa na wzrost masy ciała
ptaków, poprawia spożycie i wykorzystanie paszy oraz usprawnia
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funkcjonowanie jelit, jednocześnie
łagodząc reakcje zapalne, objawy
kliniczne i śmiertelność, związaną
z zakażeniem P. multocida w stadach kurcząt brojlerów. Z kolei Raheem i in. (2020), na podstawie badań własnych, zalecają stosowanie
naturalnych dodatków paszowych
takich jak czarnuszka (Nigella sativa) i kurkuma (Curcuma longa)
jako immunostymulator dla brojlerów zainfekowanych Pasteurella
multocida. Również szczepionki
są skuteczną strategią w zwalczaniu tej choroby w stadach drobiu.
Badania Nuri i in. (2018) wykazały,
że eksperymentalnie przygotowana szczepionka z dodatkiem ałunu
przeciwko pasterelozie była bezpieczna, skuteczna i zapewniała
100% ochronę zaszczepionych kurcząt. Szczepionka wywołała lepszą
odpowiedź immunologiczną, gdy
dawka przypominająca została podana w 15 dniu w porównaniu z 21,
28, 35 i 42 dniem po szczepieniu
podstawowym.
ORNITHOBACTERIUM
RHINOTRACHEALE (ORT)
Bakterie Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) wywołują wysoce
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zakaźną i zaraźliwą chorobę układu oddechowego indyków i kurcząt fermowych oraz innych ptaków grzebiących (Devriese i in.,
2001) zwaną ornitobakteriozą. ORT
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jest gram-ujemną, pleomorficzną,
nieruchomą bakterią w kształcie
pałeczki (Rahimi i Banani, 2007).
Obecnie wyróżnia się 18 serotypów
Ornithobacterium rhinotracheale
www.informatordrobiarski.pl

(od A do R), związanych z różnymi regionami geograficznymi (Ha
i in., 2016). Za dominujące w krajach europejskich uważa się serotypy A i B, z kolei w Stanach
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Zjednoczonych serotyp C. Te trzy
serotypy stanowią aż 97% wyizolowanych od stad drobiu (Tomczyk
2008). W badaniach Barbosa i in.
(2020) najczęściej izolowanym serotypem Ornithobacterium rhinotracheale w stadach kurcząt (94%)
oraz indyków (57%) był serotyp A.
Jak podają Gliński i Luft-Deptuła
(2004) zakażenia pałeczkami ORT
najczęściej stwierdza się u kurcząt
w wieku 3-4 tygodni, z kolei u niosek w wieku 24-52 tygodni. Choroba w stadzie indyków rzeźnych
najczęściej trwa od 5 do 8 dni, zaś

w stadach reprodukcyjnych powyżej 3 tygodni (Wieliczko i Kuczkowski, 2014). Warto mieć na uwadze,
że bakterie ORT charakteryzują się
wysokim współczynnikiem przeżywalności oraz zdolnością do przetrwania w niskich temperaturach
(Wilkanowska 2010). Rozpoznanie
zakażenia pałeczkami Ornithobacterium opiera się na badaniach izolacji, identyfikacji, serologii, reakcji
biochemicznych oraz reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Jednak
ORT jest trudną do hodowli bakterią. Rośnie powoli i wymaga

reklama
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Ornithobacterium
rhinotracheale
– pałeczki cechujące się
różnorodną lekowrażliwością
wobec środków
przeciwdrobnoustrojowych.

specjalnych warunków wzrostu,
dlatego próby izolacji są często
utrudnione (Hassanzadeh i in.,
2010).
CZYNNIKI WIRULENCJI
ORT może być pierwotnym lub
wtórnym czynnikiem etiologicznym, w zależności od zjadliwości
szczepu, czynników środowiskowych, stanu immunologicznego
gospodarza (Pan i in., 2012) oraz
obecności innych bakterii zakażających drogi oddechowe, takich jak
Escherichia coli i Bordetella avium
(Mirzaie i in., 2011). Ornitobakterioza rozprzestrzenia się w szybkim
tempie, jednak nigdy nie choruje w tym samym czasie całe stado
(Rumińska, 2003). Udowodniono,
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iż transmisja ORT jest możliwa nie
tylko drogą poziomą poprzez aerozol, ale także drogą pionową poprzez jaja wylęgowe (Rahimi i Banani, 2007).
OBJAWY I ZMIANY
ANATOMOPATOLOGICZNE
W badaniach Kilic i in. (2009) nad
patogennością Ornithobacterium
rhinotracheale izolowanych od
kurcząt rzeźnych stwierdzono szereg objawów klinicznych związanych z ornitobakteriozą, tj. rzężenie, sapanie, wydzielina śluzowa,
które osiągnęły szczyt między 5 a 9
dniem u 10% leczonych ptaków.
Zmiany obserwowane w zatokach,
krtani i tchawicy były do siebie podobne i zostały stwierdzone w 50%
w zatokach podoczodołowych
i 40% w innych odcinkach górnych
dróg oddechowych zakażonych
ptaków. W ciągu pierwszych 3 tygodni zaobserwowano ogniskowy
przerost nabłonka związany z martwicą i zmianami zapalnymi górnych dróg oddechowych i worków
powietrznych, a także oskrzelików,
oskrzeli i płuc. Podobne wyniki badań uzyskali Rahimi i Banani (2007), stwierdzając ciężkie

OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI 373/10/2022

www.informatordrobiarski.pl

HIGIENA I ŻYWIENIE

www.informatordrobiarski.pl

373/10/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

41

HIGIENA I ŻYWIENIE

objawy ze strony układu oddechowego kurcząt brojlerów w wieku
27 dni. Zarażone ptaki manifestowały wysięk z nozdrzy, obrzęk zatok podoczodołowych i sapanie.
Objawom klinicznym towarzyszyła
zwiększona śmiertelność (13,6%)
i słaba wydajność rzeźna. W badaniu pośmiertnym stwierdzono wyraźne zapalenie tchawicy, worków
powietrznych i płuc. Nie stwierdzono zmian patognomicznych
typowych dla zakaźnego zapalenia
krtani i tchawicy.
LEKOWRAŻLIWOŚĆ
Pałeczki Ornithobacterium rhinotracheale cechują się różnorodną
lekowrażliwością wobec środków
przeciwdrobnoustrojowych. W badaniach Devriese i in. (2001) nad
antybiotykoopornoscią wszystkie
izolaty ORT pochodzące od kurcząt
brojlerów były oporne na linkomycynę, ampicylinę oraz ceftiofur,
zaś mniej niż 10% szczepów było
wrażliwych na makrolidy, tylozynę,
spiramycynę, tylmikozynę i flumechinę. Kilka szczepów było wrażliwych na enrofloksacynę i doksycyklinę. Wszystkie szczepy były
wrażliwe na tiamulinę. Z kolei Tür-
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kyilmaz (2005) wykazał wrażliwość
szczepów ORT na danofloksacynę,
linkomycynę, amoksycylinę, amoksycylinę + kwas klawulanowy,
oksytetracyklinę, neomycynę oraz
tetracyklinę. Wiele izolatów wykazało oporność na gentamycynę,
polimyksynę B, kwas nalidyksowy, flumechinę, enrofloksacynę,
cyprofloksacynę,
erytromycynę
oraz nowobiocynę. Wyniki 100%
oporności na erytromycynę, enrofloksacynę,
cyprofloksacynę,
flumechinę uzyskali w swoich
badaniach Asadpour i in. (2011).
Większa oporność na antybiotyki
w objętych badaniem regionach
zdaniem autorów mogła wynikać
z niewłaściwego stosowania antybiotyków w leczeniu zakażeń wtórnych na fermach brojlerów. Z kolei
badania Mayahi i in. (2016) wykazały, iż wszystkie izolaty (100%) były
podatne na działanie tetracykliny, florfenikolu oraz cefaleksyny,
a 89% izolatów ORT było opornych
na fosfomycynę i gentamycynę.
ZAPOBIEGANIE
W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia Ornithobacterium rhinotracheale na fermach drobiu zaleca się
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szczepienia, stosowanie probiotyków, prebiotyków oraz prawidłowo
zbilansowaną dietę. Według Tomczyka (2008) efektywność szczepienia wyraża się znacznym obniżeniem upadków w zakresie od 3,54%
do 7,27% po jednym szczepieniu
oraz od 1,79% do 3,63% po dwukrotnym szczepieniu.
PODSUMOWANIE
Choroby układu oddechowego są
ważnymi czynnikami, które mogą
decydować o obniżonym statusie

zdrowotnym drobiu. Dlatego też ciągła izolacja bakterii jest konieczna
do ich serotypowania i określania
wrażliwości na leki, co wpływa na
skuteczność terapii przeciwdrobnoustrojowej i wytwarzania skutecznych autogennych szczepionek.
Ważnymi aspektami w zapobieganiu
omówionym chorobom bakteryjnym są: monitorowanie i zapewnienie optymalnych parametrów
środowiska, przyjęcie dobrych praktyk zarządzania, skuteczna diagnostyka zakażeń bakteryjnych, zapewnienie higienicznych warunków
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utrzymania drobiu, w tym odpowiednia jakość ściółki oraz właściwe
przygotowanie kurników, oraz dezynfekcja i zwalczanie szkodników
przed wstawieniem ptaków i w trakcie cyklu produkcyjnego.
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Specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży
maszyn do ścielenia w obiektach inwentarskich.
Jesteśmy wyłącznym importerem ścielarek
i wozów paszowych belgijskiej ﬁrmy Robert.

ŚCIELARKA

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

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

Więcej informacji na naszej stronie internetowej – www.agroblaz.pl
oraz pod numerem telefonu – 502 024 204. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!
www.informatordrobiarski.pl
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Dlaczego nie zwiększamy
produkcji energii
elektrycznej z biomasy?
NIK O WYKORZYSTANIU BIOMASY
PRZEZ WIODĄCYCH PRODUCENTÓW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dostępne dla wytwórców systemy wsparcia nie zapewniały
stabilnego rozwoju produkcji energii elektrycznej z biomasy.
Głównym instrumentem wspierającym były świadectwa pochodzenia
(ŚP). W założeniach, miał to być mechanizm rynkowy, sprzyjający
głównie optymalnemu rozwojowi sektora OZE. Z uwagi jednak na
dużą nieprzewidywalność wielkości rynku ŚP, a w konsekwencji
cen praw majątkowych w danym okresie, system ten pogłębił
nierównowagę na rynku energii z OZE. Z pozostałych form – w tym
systemu aukcyjnego – najwięksi producenci energii praktycznie
nie korzystali. Niestety Minister Klimatu i Środowiska nie podjął
skutecznych działań, aby zwiększyć atrakcyjność systemu aukcyjnego
dla instalacji OZE charakteryzujących się stabilnością produkcji
energii oraz dyspozycyjnością źródła (w tym właśnie z biomasy).
CELE I DOKUMENTY STRATEGICZNE
Kluczowym dokumentem strategicznym określającym politykę i kierunek
rozwoju odnawialnych źródeł energii
www.informatordrobiarski.pl

w Polsce na lata 2010-2020 był Krajowy
plan działania w zakresie energii ze
źródeł odnawialnych (KPD). Określono
w nim m.in. krajowy cel główny w zakresie udziału energii z OZE w końcowym
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zużyciu energii brutto – na poziomie 15
proc. oraz wysokość udziału OZE w końcowym zużyciu energii w poszczególnych sektorach, w tym w elektroenergetyce – na poziomie 19,13 proc.
Jednym z istotnych założeń KPD było to,
że ww. cele zostaną osiągnięte przede
wszystkim w oparciu o źródła zasilane
energią wiatru oraz poprzez energetyczne wykorzystanie biomasy (biomasa to ulegająca biodegradacji część
produktów, odpadów lub pozostałości
pochodzenia biologicznego z rolnictwa,
leśnictwa i związanych z nimi działów
przemysłu).
Należy zauważyć, że osiągnięcie tych
celów w 2020 r. było kluczowe w świetle przyjętych przez UE w ramach dyrektywy RED II nowych ram służących
osiągnięciu kolejnego unijnego celu
do 2030 r., wynoszącego co najmniej 32
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proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii
brutto dla całej UE. Zgodnie z zapisami
dyrektywy RED II, kraje członkowskie UE
miały czas na transpozycje jej zapisów
do prawa krajowego do 30 czerwca 2021
r. (Minister Klimatu i Środowiska nie
dokonał w tym terminie implementacji
w prawie krajowym zapisów Dyrektywy
RED II – więcej o tym w dalszej części).
ILE ENERGII Z OZE
Udział energii ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto
wzrósł w latach 2018–2020 o 1,16 punktu
procentowego – z 14,94 proc. do 16,10
proc. Natomiast udział OZE w elektroenergetyce wzrósł w latach 2018–2020
o 3,21 punktu procentowego (z 13,03
proc. do 16,24 proc.) i był niższy niż prognozowany w KPD, w którym założono
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udział OZE w sektorze elektroenergetycznym na poziomie 19,13 proc.
Według danych opublikowanych przez
GUS udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. wyniósł 16,1 proc., w związku z czym został osiągnięty cel krajowy,
wyznaczony w Dyrektywie RED I. Do
osiągnięcia tego celu przyczyniły się
dwa zjawiska. Po pierwsze w 2020 roku
(czyli w czasie I fali koronawirusa
i związanego z tym lockdownu) zużycie energii spadło w Polsce o 3,52 proc.
(w stosunku do 2019 r.) przy rosnącym
wykorzystaniu energii z OZE, a po drugie GUS zmienił metodologię obliczania
udziału biomasy (drewna opałowego)
wykorzystywanego na cele grzewcze
w gospodarstwach domowych (przyjęto
znacznie większe wykorzystanie drewna w domowych kotłach, kominkach
i kuchniach). Dodatkowo, dane za lata
www.informatordrobiarski.pl

2018 i 2019 zostały skorygowane w stosunku do wcześniej opublikowanych
przez GUS danych w zakresie wykazywanego w krajowych bilansach energii zużycia biopaliw stałych przez gospodarstwa domowe (skorygowane zostały trzy
pozycje bilansowe dotyczące biopaliw
stałych, tj.: pozyskanie, zużycie krajowe
oraz zużycie finalne w gospodarstwach
domowych, co miało także wpływ na
udział innych pozycji bilansu).
ŚWIADECTWA POCHODZENIA
– GŁÓWNY INSTRUMENT
WSPARCIA WYTWÓRCÓW ENERGII
W okresie objętym kontrolą, liczba
przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną z biomasy nieznacznie
wzrosła: z 55 podmiotów w 2018 r. (dysponujących 24 instalacjami wyłącznie
na biomasę, 24 instalacjami współ-
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spalającymi biomasę i sześcioma instalacjami termicznej przeróbki odpadów
– TPO) do 62 w 2020 r. (z 41 instalacjami
wyłącznie na biomasę, 24 współspalającymi i 10 TPO).
Głównym instrumentem wspierającym
wytwórców energii z biomasy były świadectwa pochodzenia (z tej formy wsparcia korzystało ok. 2/3 wytwórców). Z pozostałych form wsparcia (w tym systemu
aukcyjnego) wytwórcy praktycznie nie
korzystali, co nie sprzyjało stabilnemu
i przewidywalnemu rozwojowi produkcji
energii elektrycznej z wykorzystaniem
biomasy.
W założeniach świadectwa pochodzenia miały być mechanizmem rynkowym
sprzyjającym głównie optymalnemu
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rozwojowi sektora odnawialnych źródeł energii. Z uwagi jednak na dużą
nieprzewidywalność wielkości rynku
ŚP, a w konsekwencji cen praw majątkowych w danym okresie, system ten
pogłębił nierównowagę na rynku energii z OZE.
Doprowadziło to do nadpodaży ŚP
energii elektrycznej z OZE, stopniowego obniżania ich cen i w konsekwencji – ograniczenia znaczenia tej formy
wsparcia.
Pomimo spadku ilości wyprodukowanej
w latach 2018-2020 energii elektrycznej, ilość energii wytworzonej z biomasy (czyli „zielonej energii”) w badanym
okresie systematycznie rosła. Wyprodukowano jej jednak mniej niż w latach
wcześniejszych.
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Jedną z przyczyn odnotowanych spadków była zmiana w ustawie o OZE, w wyniku której dla ŚP dla energii elektrycznej z OZE wytworzonej w instalacjach
spalania wielopaliwowego wprowadzono współczynnik korygujący (dla 1 MWh
energii elektrycznej wytworzonej
w instalacji spalania wielopaliwowego
przysługiwało 0,5 świadectwa pochodzenia). Miało to istotny wpływ na ograniczenie stosowania technologii współspalania biomasy z innymi paliwami
kopalnymi.
Istotną rolę w obydwu systemach
wspierających odgrywał Prezes URE,
do którego kompetencji należało m.in.
www.informatordrobiarski.pl

wydawanie i umarzanie ŚP, a także organizowanie aukcji na sprzedaż energii
elektrycznej oraz wydawanie zaświadczeń o dopuszczeniu do uczestnictwa
w nich.
W latach 2018–2021 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. do 26
listopada 2021 r.) do URE wpłynęło 938
wniosków o wydanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z biomasy. W 937 sprawach wydane
zostały świadectwa, a jedno postępowanie zakończyło się wydaniem postanowienia odmownego, z powodu złożenia
wniosku po terminie. Z analizy zbadanych wniosków o wydanie świadectw
(67 wniosków) wynika, że w przypadku
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ponad 90 proc. postępowań ŚP wydano
po upływie terminu tj. 45 dni (w skrajnym przypadku było to 10 miesięcy od
daty złożenia wniosku).
Jako przyczyny wydłużonego – w stosunku do terminu określonego w ustawie o OZE – procesu wydawania ŚP
wskazano w szczególności: konieczność
uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe dane (niezbędne Prezesowi URE do
zapewnienia prawidłowego udzielania
przedsiębiorcom pomocy publicznej),
zmiany stanu prawnego (w tym dotyczące np. zobligowania jednostek
wytwórczych do zachowania odpowiedniego minimalnego udziału wagowego
biomasy pochodzenia rolniczego oraz
ustalenia ilości stosowanych paliw i ich
udziału w całości wytworzonej energii),
uwarunkowania związane z wprowadzeniem stanu epidemii SARS CoV-2, dużą
liczbą wpływających wniosków (wnioski
dot. energii elektrycznej z biomasy stanowiły tylko część spraw dotyczących
wydania świadectw dla energii wytworzonej w instalacjach OZE, których
comiesięcznie rozpatrywano ok. 1 300)
oraz ograniczenia kadrowe w URE.
NIK oceniła pozytywnie działania
związane z ubieganiem się o wsparcie
podjęte przez cztery skontrolowane
przedsiębiorstwa energetyczne (PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., TAURON Wytwarzanie S.A.,
Enea Elektrownia Połaniec S.A., Energa
Elektrownie Ostrołęka S.A.). Ocenę tę
uzasadniały w szczególności następujące ustalenia:
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•w
 noszone corocznie do budżetu państwa opłaty koncesyjne obliczano
i regulowano zgodnie z przepisami
ustawy Prawo energetyczne oraz wg
zasad wskazanych w rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie opłaty koncesyjnej;
• s tosowane w poszczególnych spółkach
procesy technologiczne (dotyczące
wykorzystania paliw biomasowych)
były zgodne z warunkami określonymi
w koncesjach;
•o
 pracowywane wnioski o wydanie
świadectw pochodzenia zawierały
kompletne informacje wymagane
przepisami ustawy o OZE, a zawarte
w nich dane znajdowały potwierdzenie
w zgromadzonej przez każdą ze spółek
dokumentacji;
•w
 ykazywane dane, dotyczące wartości
opałowych zużytej biomasy, podawano na podstawie wyników badań
sporządzanych przez akredytowane
i certyfikowane laboratoria badawcze;
• i lość wytworzonej energii elektrycznej mierzono zgodnie z wymogiem
określonym w ustawie o OZE (tj. odpowiadała ona ilości energii wskazanej
w odpowiednich miesiącach na licznikach energii elektrycznej zamontowanych na zaciskach poszczególnych
generatorów).
Prezes URE nie weryfikował złożonych
przez poszczególnych wytwórców
oświadczeń, o których mowa w ustawie
o OZE, ponieważ obowiązujące przepisy
nie dawały mu podstaw do weryfikacji
rzetelności złożonych przez wytwórców
oświadczeń. Tymczasem ustalenia kon-
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troli wskazują na występowanie ryzyka
wykorzystywania do produkcji energii
biomasy niespełniającej wymogów
określonych w koncesjach.
AUKCJE – NIEWYKORZYSTANY
INSTRUMENT WSPARCIA
DLA STABILNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
System aukcyjny wprowadzono ustawą
o OZE jako nowy system wsparcia działalności producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Mechanizm ten miał służyć wygenerowaniu
nowego potencjału mocy wytwórczych
z OZE w systemie energetycznym kraju. Miał też zapewnić konkurencyjność
podmiotów przystępujących do aukcji,
co miało z kolei przełożyć się na maksymalnie korzystne ceny energii elektrycznej.
W okresie objętym kontrolą Prezes
URE zorganizował dziewięć aukcji na
sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z biomasy, z których sześć
pozostało nierozstrzygniętych z uwagi
na złożenie mniej niż trzech ważnych
ofert. W ww. aukcjach wzięło udział
dziewięciu wytwórców, którzy w kolejnych latach zaoferowali do sprzedaży 6
905 361,018 MWh (w 2018 r.), 3 561 973,62
MWh (w 2019 r.) oraz 3 231 605,600 MWh
(w 2020 r.). Zaoferowana tą drogą energia nie znalazła jednak nabywców.
Do 31 grudnia 2020 r. w ramach rozstrzygniętych aukcji zakontraktowano
instalacje o łącznej mocy co najmniej
7667 MW, przy czym ponad 98 proc.
www.informatordrobiarski.pl

z tego dotyczyło źródeł produkujących
energię elektryczną z wiatru bądź promieni słonecznych (instalacje biomasowe o mocy 26,4 MW stanowiły jedynie
0,3 proc. całej zakontraktowanej mocy).
Źródła te charakteryzują się krótkim
okresem inwestycyjnym, lecz technologie te nie wykazują stabilności produkcji energii w różnych okresach (doba,
miesiąc, rok) i dyspozycyjności źródła.
Technologie oparte o biomasę, biogaz
i hydroenergię są źródłami stabilnymi.
Wyniki przeprowadzanych aukcji wskazują, że skuteczność systemu aukcyjnego jest odmienna w odniesieniu
do różnych technologii. O ile aukcje
skutecznie promują rozwój technologii
wiatrowej i fotowoltaicznej, o tyle ich
popularność w branżach biogazowej,
hydroenergetycznej i biomasowej jest
znacznie mniejsza, co skutkowało brakiem rozstrzygnięć aukcji ze względu na
zbyt niską podaż ofert.
Żaden ze skontrolowanych wytwórców
(PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., TAURON Wytwarzanie S.A.,
Enea Elektrownia Połaniec S.A., Energa
Elektrownie Ostrołęka S.A.) nie przewidywał w ramach swojej działalności
uczestnictwa w aukcjach na sprzedaż
wytworzonej przez siebie energii elektrycznej z biomasy, głównie z powodów
ekonomicznych – nieprzewidywalność
rynku biomasy (duże wahania cenowe,
brak jednolitej polityki w zakresie rozwoju paliw biomasowych) skutkująca
brakiem możliwości zabezpieczenia
kontraktów z dostawcami na okres
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wytwarzania energii sprzedanej w wyniku aukcji.

uwzględnienia uwarunkowań rynkowych.

W ocenie NIK, minister odpowiedzialny
za sprawy związane z rozwojem
i wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii nie podjął w latach 2018-2020
skutecznych działań, które zwiększyłyby atrakcyjność systemu aukcyjnego
dla instalacji OZE charakteryzujących
się stabilnością produkcji energii oraz
dyspozycyjnością źródła (w tym z biomasy). Z kolei zdaniem Prezesa URE
zwiększenie zainteresowania pozyskaniem energii wytworzonej z biomasy
wymaga skonstruowania parametrów
aukcyjnych dla uzyskania jak największej liczby ofert, co wymaga większego

GWARANCJE POCHODZENIA

54

Kolejnym instrumentem służącym w promowaniu odnawialnych źródeł energii są
tzw. gwarancje pochodzenia wydawane
przez Prezesa URE na wniosek wytwórcy
energii elektrycznej. W badanym okresie,
Prezes URE wydał 305 gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
z biomasy, które obejmowały 12 744 707
MWh. Urząd nie gromadził jednak danych
na temat liczby składanych wniosków
dotyczących wydania gwarancji pochodzenia energii z biomasy oraz ilości energii z biomasy objętej tymi wnioskami.
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MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
– REALIZACJA OBOWIĄZKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O OZE
W okresie objętym kontrolą minister
wywiązał się ze swoich obowiązków
wynikających z ustawy o OZE
w zakresie monitorowania funkcjonowania instrumentów wspierających
pozyskiwanie i wytwarzanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych
(w szczególności z biomasy), a także
prowadzenia monitoringu realizacji
krajowych celów dotyczących udziału
OZE w końcowym zużyciu energii.
Jednocześnie NIK zwraca uwagę,
że z trzyletnim opóźnieniem opracowano przegląd funkcjonowania mechanizmów i instrumentów wspierających
wytwarzanie energii elektrycznej lub
ciepła z odnawialnych źródeł energii
oraz biogazu rolniczego.
Ponadto, Minister Klimatu i Środowiska
nie dokonał do 30 czerwca 2021 r. implementacji w prawie krajowym
zapisów Dyrektywy RED II,
polegającej m.in. na wdrożeniu
rozwiązań mających na celu poświadczenie spełnienia Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) przez paliwa
z biomasy.
Mogło to skutkować niespełnieniem
KZR i w związku z tym niezaliczeniem
biomasy do grupy paliw zeroemisyjnych.
Należy podkreślić, że w ministerstwie
trwały prace nad pakietem regulacyjnym dotyczącym KZR, który zawarto
w projekcie ustawy o zmianie ustawy
www.informatordrobiarski.pl

o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych oraz niektórych innych ustaw.
Zaproponowane w projekcie zmiany
wdrażają system weryfikacji spełnienia
Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju.
WNIOSKI
Do Ministra Klimatu i Środowiska, odpowiedzialnego m.in. za monitorowanie
wytwarzania energii z OZE, sformułowano następujące wnioski o:
• z większenie skuteczności dostępnych
mechanizmów i instrumentów wsparcia dla instalacji OZE charakteryzujących się stabilnością produkcji energii
oraz dyspozycyjnością źródła;
• z intensyfikowanie działań w celu ograniczenia opóźnień w procesie implementacji przepisów dyrektywy RED II
do krajowego porządku prawnego.
Do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który odpowiedzialny jest m. in. za
funkcjonowanie mechanizmów wsparcia, sformułowano wniosek o podjęcie
działań w celu zapewnienia adekwatnej
kontroli zarządczej, w szczególności
w zakresie dokumentowania korespondencji w ramach prowadzonych
postępowań oraz przestrzegania obowiązujących terminów wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej
i zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji,
zgodnie z przepisami ustawy o OZE.

źródło informacji: www.nik.gov.pl
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RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
PÓŁNOCNY

CENTRALNY

POŁUD-WSCHOD
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Ceny sprzedaży mięsa drobiowego na rynku KRAJOWYM za okres: 12-18.09.2022, Cena [zł/tonę]
POLSKA

ZACHODNI

tuszki indyków patroszonych 73%

tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj

6 982 6 668

14 753 14 637

9 747

10 103 10 133

1,1

1,4

4,7

0,8

6,3

8 527

9 001 8 434

20 991 20 545

8 994 8 513

6 750 6 459

13 818 13 682

9 420 9 445

-0,3 10 400 9 701

0,7

3,1

0,5

6,7

2,2

5,6

4,5

1,0

-0,3

7,2

25 170 25 070

10 451 9 670

9 047 8 503

21 464 21 252

7 812

7 780

7 007 6 635

13 260 12 910

9 790 9 166

10 289 10 146

0,4

8,1

6,4

--

1,0

0,4

5,6

2,7

6,8

1,4

25 172 24 650

9 316 9 226

9 353

9 760 10 070

20 231 20 204

7 005 6 539

7 090

--

9 217

6 777

--

2,1

1,0

1,5

-3,1

0,1

7,1

4,6

--

5,9

--

25 652 25 166

9 222 9 148

9 013 8 860

8 834 8 834

21 751 21 508

8 360 8 427

6 984 6 853

16 146 16 215

10 081 9 007

9 849 10 131

1,9

0,8

1,7

0,0

1,1

-0,8

1,9

-0,4

11,9

-2,8

TOWAR

ćwiartki z kurczaka
8 066 7 958
13,0

8 570

9 520

2022Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana
Zmiana
11.09.
2022- 11.09.
2022- 11.09.
2022- 11.09.
2022- 11.09.
09
ceny
ceny
ceny
ceny
ceny
09-18 2022
09-18 2022
09-18 2022
09-18 2022
2022
-18
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

skrzydła z kurczaka
9 765 8 645

21 382 21 153

9 811

0,9

-0,1

0,7

8 243 7 982

4 433 4 596

9 814

16 637 16 346

10 592 10 514

3,3

-3,6

0,9

1,8

0,7

8 200 8 220

4 804 4 735

9 560 9 770

15 900 15 890

11 310 11 310

-0,2

1,5

-2,1

0,1

0,0

7 145

8 021

7 081

6 501 6 624

14 660 14 466

10 398 10 118

0,9

-1,9

2,1

1,3

2,8

6 910 6 524

4 117

4 099

10 012 9 614

19 307 19 280

11 134 10 863

5,9

0,4

4,1

0,1

2,5

9 624 9 088

--

filety z piersi kurczaka
4,8

25 370 25 188

--

nogi z kurczaka
8 987 8 573

1,0

7,0

16 979 16 991

10 890 10 819

1,0

9 166

podudzia z kurczaka
25 411 25 152

10 220 9 555

skrzydła z indyka

9 492

3,5

--

uda z kurczaka

udźce z indyka

9 577

7 555

--

filety z piersi indyka

podudzia z indyka

7 823

4 683 4 638

7 855

wątroby z kurczaka

9 724

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 22.09.2022 r.

57

373/10/2022 OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR DROBIARSKI

www.informatordrobiarski.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
SPRZEDAM/WYNAJMĘ OBIEKT SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAL
połączonych przewiązką o powierzchni użytkowej 2185 m2 na działce 4 421 m2
wykorzystywany aktualnie w produkcji drobiu.
Pomieszczenia socjalno-biurowe ok. 100 m2 oraz sortownia ok. 200 m2.
Sortownica MOBA 2000 automatyczny pobór wytłaczanek oraz możliwość
pakowania w opakowania detaliczne. Obiekt w ciągłej eksploatacji na 40 tys.
kur wyposażony w klatki z mieszalnią pasz 6 ton/h. Pasza z mieszalni podawana
podajnikami bezpośrednio na kurnik. Silosy na zboże o pojemności 300 ton.
Ogrzewanie centralne piec węglowy. Agregat prądotwórczy 50 kW IVECO.
Teren ogrodzony. Monitoring zdalny. Zakład pakowania jaj.
Obiekt znajduje się ok. 8 km od przejścia granicznego Cieszyn Boguszowice - Chotébuz i drogi S52. Budynki murowane w technologii tradycyjnej,
dach z płyt warstwowych. Media: prąd, internet, telefon, siła, kanalizacja, woda.
Jest możliwość wynajęcia dachu pod fotowoltaikę lub założenie własnej.
Ze względu na obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(O4PU - tereny przemysłowo usługowe) możliwa zmiana przeznaczenia użytkowania
obiektu np. działalność produkcyjna, magazynowa, logistyczna.
Istnieje możliwość zwiększenia wysokości budynku.
Zapraszam – tel. 697 645 007

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-rurowokoralikowe. Wszystkie części zamienne
do ww. paszociągów, elementy karmików.
Tel. kom. 513 124 521

MIEJSCE NA TWOJE OGŁOSZENIE

58

SPRZEDAM KURKI
ODCHOWANE RASY
NOVOGEN.
Wstawione do odchowu 31.08.2022 r.
Przewidywany termin sprzedaży
początek grudnia 2022 r.
Ilość 30 000 szt.
Cena do uzgodnienia.
Odchów klatkowy.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Sprzedaż hurtowa.
Możliwość transportu.
woj. wielkopolskie.
Tel. 602 596 455
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SPRZEDAM
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: KOMPLETNE
WYPOSAŻENIE HALI 100 X 12 MB
1) System karmienia ROXELL Min/Max
2) System Pojenia kropelkowego
ROXELL z miseczkami
3) System zamgławiania i schładzania
drobiu NEMBO
4) System wentylacji Fancom i Masterfan
5) Silosy paszowe AGOS 24 tony 2 szt.
6) Agregat pradotwórczy PAD 20 KW
7) Waga samochodowa 60 ton 18 mb.
Kontakt: tel 600 278 894

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
LOHMANN BROWN w ilości 60000 szt.
data wstawienia 17.08.2022 r.
odchów ściółkowy. Pełna profilaktyka
weterynaryjna, program szczepień do
wglądu, możliwe zapewnienie transportu
specjalistycznego.Tel.604 785 293
www.informatordrobiarski.pl

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

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

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

SPRZEDAM KURKI ODCHOWANE
ISA BROWN
Data wstawienia: 21.07.2022 r.
w ilości 30.000 szt.
Odchów ściółkowy.
Pełna profilaktyka weterynaryjna.
Specjalistyczny transport.
Tel. 576 867 602
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SPRZEDAM
SPRZEDAM WOLIERĘ
TOWAROWĄ BOLLEGG TERRACE
oraz ODCHOWALNIĘ BOLLEGG
STARTER
Tel. 507 186 237, 504 837 771

SPRZEDAM KURKI LOHMANN
BRĄZOWY, BIAŁY, SANDY
w ilości 300 tys. szt.
Wstawione: 15.06.22, 30.06.22,
15.07.22, 30.07.22, 15.08.22
oraz kurki kolorowe ROSA.
Specjalistyczny transport.
Tel. kom. 531 658 989

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
KOMPLETNĄ LINIĘ
DO GRANULACJI POMIOTU
KURZEGO
Matador M-5. Tel. 501 532 461
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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

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
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
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SPRZEDAM
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
www.informatordrobiarski.pl

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

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
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SPRZEDAM
SPRZEDAM KURY Z NIEMIECKIEJ
WYLĘGARNI LOHMANN: Lohmann
Brown Lohmann White, Lohmann Sandy
100 000 szt. Wstawienie: 6.09.2022r.
16 tygodni kurki skończą 27.12.2022r.
Oferujemy transport. Edward Roszak,
Kopanki k. Nowego Tomyśla
Tel. 507 030 425

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

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

SPRZEDAM KURKI LOHMANN
BROWN w ilości 50 000 szt.
Wstawione 16.08.2022 r.
Odchów wolierowy.
Kurki 16 tygodni kończą 6.12.2022 r.
Specjalistyczny transport.
Tel. 531 658 989

RUSZTA PLASTIKOWE I DREWNIANE
o rozmiarach 100 x 60 cm (plastikowe),
120 x 100 cm (drewniane),dowolna ilość.
Tel. kom. 502 592 194,
www.verkapplus.pl

SPRZEDAM KURY LOHMANN Brown,
Lohmann White, Lohmann Sandy 70 000
szt. Wstawienie: 19.09.2022 r. 16 tygodni
kurki skończą 9.01.2023 r. Oferujemy
transport. Tel. 603 985 201

KUPIĘ
KUPIĘ JAJKA BRĄZOWE
LUB KREMOWE z chowu klatkowego
oraz chowu ściółkowego i wolnego
wybiegu. Stała współpraca.
Tel. 502 372 076, 503 004 721
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KUPIĘ KURY
12-25 TYGODNI
ogólnoużytkowe i towarowe,
nadwyżki lub całe stada.
Tel. kom. 531 658 989
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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

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

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%).
www.informatordrobiarski.pl

Termin oddania numeru do druku – 19. dnia każdego miesiąca.
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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

43

Agropian

9

Indoor

IV str. okł.

Inwestpolmonter

13

Arendt

42

Jotafan

20, 21

Big Dutchman

39

Malesa

II str. okł.

Bonita

14

Centrum DDD

Park drobiarski

III str. okł.

11

Ecopig

41

Ergoferm/Fienhage

32, 33

Farma Żuromin

23, 36

P. H. Czachorowski

1

Rajpur

25

Riello

17

Specht

8

Wit-Pol

29

Fermy Drobiu M. G. Kopeć

28

Firma Drobiarska

37

Geneu

27

Womar

5

Hog Slat

31

Verbeek

7

Hopex

19

ZAW-BUD

15

w następnym numerze...

Mikotoksyny
a stan zdrowotny
drobiu

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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