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Szybkie ogłoszenia branżowe:  drób / trzoda chlewna / bydło

Internetowy sklep dla hodowców 

MOJAFERMA.PL 
 

drób ● bydło ● trzoda ● zw. futerkowe 

30 producentów 
ponad 350 preparatów 

 
● maty dezynfekcyjne i art. BHP 

● dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja 

● środki do czyszczenia linii pojenia 

● dodatki paszowe MPU 

● witaminy, minerały i wyciągi ziołowe 

● probiotyki i zakwaszacze 

● papier dla piskląt 
 

wysyłka towaru do 24h * dostawa na 
terenie całej Polski * przy zamówieniach 

pow. 500 PLN dostawa GRATIS * płatność 
przy odbiorze towaru * dla stałych klientów 
RABATY, GRATISY i FAKTURY na termin  

 
KONTAKT: 606 850 601  |  604 959 900 

e-mail: info@mojaferma.pl

Zakład Wylęgu Drobiu  

KOLBUSZOWA 

ul. Piłsudskiego 89A 
36-100 Kolbuszowa 

 
tel. 17 227 19 72, 503 157 660 

 

O F E R T A:
 

 
→ Pisklęta brojlerowskie 

Ross 308 
 

→ Ogólnoużytkowe 
 

→ Pełen zestaw 
  szczepień 

  profilaktycznych 

 
 

MYCIE I DEZYNFEKCJA FERM 
SPRZEDAŻ CHEMII 

 
tel. kontaktowy:  506 699 344,  536 535 680

OBNIŻ KOSZTY I POPRAW  
WYNIKI DZIĘKI  

TABLETKOM DUTRION. 

PYTAJ LEKARZA WETERYNARII.

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ 

tel. kom. 501 898 773

 
 
 

KOREKCJA RACIC 
przy Gabinetach weterynaryjnych 

SIGNUM 
 

● kompleksowa korekcja racic 
● leczenie kulawizn 
● zabiegi w fizjologicznej dla krów pozycji 
● humanitarna dekornizacja 

 

tel. 797 27 99 27 
ul. Kościuszki 24, 11-320 Jeziorany 

ul. Bogusławskiego 4B, 11-300 Biskupiec 
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14-200 Iława, ul. Kopernika 9A, 

lecznicapanda@lecznicapanda.pl,  

tel. 604 221 411, 604 220 307 
 

LECZNICA PANDA ŚWIADCZY 
SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

WETERYNARYJNE W SEKTORZE 
DROBIARSKIM OBEJMUJĄCE  

SWYM ZAKRESEM: 
 
● Kompleksową obsługę weterynaryjną ferm 

indyków i brojlerów 

● Obsługę weterynaryjną zakładów wylęgowych 

● Audyty ferm 

● Diagnostykę laboratoryjną 

● Szkolenia specjalistyczne dla firm z branży 

drobiarskiej 

● Konsultacje zagraniczne w językach obcych: 

angielski, niemiecki, rosyjski 
 

NASZ ZESPÓŁ: 
 

● Dr n. wet Marcin Andrzejewski  
Specjalista chorób drobiu,  
Członek PVSG EU i AVTP 

● Dr n. wet Artur Paluszewski 

● Lek. wet. Monika Józefowicz

Kanvet zajmuje się opieką nad stadami 
brojlerów kurzych, indyczych, kaczych, 

nioski konsumpcyjnej oraz nioski 
ogólnoużytkowej. 

 
ZESPÓŁ LEKARZY I TECHNIKÓW 

WETERYNARII ZAJMUJE SIĘ: 
 

⊲ profilaktyką, diagnozowaniem chorób 
i leczeniem stad drobiu, 

⊲ monitorowaniem warunków 
zootechnicznych na fermach. 

 
Wykonujemy całą gamę sczepień. 

Oferujemy również usługę 
spersonalizowanego doboru 

autoszczepionek weterynaryjnych  
dla zwierząt hodowlanych. 

 
Dział DDD zajmuje się  

przeprowadzaniem kompleksowych 
zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji, 
deratyzacji oraz myciem posadzki. 

 

 
www.kanvet.com.pl

 
  
 

Zooapteka.pl została stworzona z myślą 
o wszystkich miłośnikach zwierząt, 
zarówno klientach indywidualnych, 

hodowcach, lekarzach weterynarii oraz 
rolnikach. W jednym miejscu mogą 

Państwo znaleźć preparaty dla zwierząt 
domowych i hodowlanych. 

 

kontakt: biuro@zooapteka.pl 

tel. 89 534 54 54, 789 388 714 

 www.zooapteka.pl

 
SKUTECZNE  

METODY 
ZWALCZANIA 

INSEKTÓW 
 

INSECT S.C.  
Jarosław Górecki & Tomasz Białek 
ul. Budryka 10, 97-400 Bełchatów  

tel. 44 634 87 45 
e-mail: biuro@insectsc.pl

 
 
 
 
 
 
 
 

LESŁAW MORITZ 
HODOWLA BYŁA MIĘSNEGO 
CHAROLAISE I LIMOUSINE 

•  •  • 
SPRZEDAŻ ODSADKÓW 

 
 

 www.ecoterra.pl

PRACA  
 •  •  • 

Poszukujemy pracowników do pracy  
przy produkcji roślinno-zwierzęcej.

Ofe ru je my: 
→ od po wied nie wy na gro dze nie -

-sys tem go dzi no wy, płat ne go -
dzi ny nad licz bo we oraz do dat ki 
za pra cę w nie dzie lę i świę ta 

→ pen sja wy pła ca na do 10-te go 
każ de go mie sią ca 

→ te le fon ko mór ko wy 
→ do da tek na do jaz dy 
→ ubra nia służ bo we 
→ pre mie mie sięcz ne i okre so we 
→ moż li wość za miesz ka nia

Wymagania: 
→ pra wo jaz dy  

kat. B, T 
→ zna jo mość ob -

słu gi cią gni ków, 
łado wa rek, pa -
szo wo zu oraz 
in nych ma szyn 
znaj du ją cych 
się w go spo dar -
stwie

tel. 669 688 999 
ka ta rzy na.ka nak@eco ter ra.pl

100% naturalna ochrona 
zdrowia zwierząt 

ziemiaokrzemkowa.com 

tel. 728-950-227 
kontakt@ziemiaokrzemkowa.com 

KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT 
I PASZOZNAWSTWA 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE  
ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn  

tel./fax (89) 523 35 19, www.uwm.edu.pl 

 
→ podstawowy skład chemiczny  

i wartość energetyczna pasz i surowców 

→ zawartość skrobi i chlorków 

→ frakcje cukrowców strukturalnych oraz zawartość 
cukrów rozpuszczalnych w wodzie  

→ ocena jakości kiszonek i siana 
– organoleptyczna i chemiczna  

→ profil kwasów tłuszczowych oraz parametry 
oceny jakości tłuszczu  
(liczba kwasowa i nadtlenkowa)  

→ witaminy (A, E, C, β-karoten)  

→ skład aminokwasowy

SPRZEDAM FERMĘ DROBIU  
wraz z wyposażeniem  

w atrakcyjnej cenie 3.000.000 zł 
 

3 kurniki o łącznej powierzchni użytkowej ponad 
3000 m² oraz dom i garaż. Ferma znajduje się 

w Zadowicach, między Kaliszem a Ostrowem Wlkp.  

tel. 694 775 566

 
 
 
 
 

„LABO-WET” Sp. z o.o. 
Weterynaryjne  

Laboratorium Diagnostyczne  
ul. Pyrzycka 9A, 70-892 Szczecin 

 
– Laboratorium akredytowane  

– Nr akredytacji PCA AB 1516  
– Laboratorium zarejestrowane  

przez GŁÓWNEGO LEKARZA 
WETERYNARII w zakresie 
mykoplazmozy drobiu (od dnia 
19.01.2015 r.) oraz w zakresie 
salmonellozy (od dnia 04.05.2015 r.). 

 

Usługi w zakresie diagnostyki: 
● mikrobiologicznej 
● parazytologicznej 
● hematologicznej 

● biochemicznej 
● serologicznej  

– ELISA i metoda płytowa (SPA) 

● genetycznej Real Time PCR 
(Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae) 
● oferujemy autoszczepionki wirusowe 

i bakteryjne dla stad drobiu 
 

KONTAKT: 
tel./fax 91 462 45 54  

tel. kom. 728 801 498, 660 003 975 
labowet@labowet.pl   •   www.labowet.pl 
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GABINETY 
WETERYNARYJNE 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

PANDA S.C. LECZNICA 
WETERYNARYJNA 
ul. Kopernika 9A, 14-200 Iława 
tel. 604 221 411, 604 220 307 
e-mail: lecznicapanda@lecznicapanda.pl  
Specjalistyczne usługi weterynaryjne 
w sektorze drobiarskim: 

kompleksowa obsługa weterynaryjna ●

ferm indyków i brojlerów 
obsługa weterynaryjna zakładów ●

wylęgowych 
audyty ferm ●

diagnostyka laboratoryjna ●

szkolenia specjalistyczne dla firm ●

z branży drobiarskiej 
konsultacje zagraniczne w językach ●

obcych: angielski, niemiecki, rosyjski 

 

KANVET SP. Z O.O. SP.K. 
Siedziba i biuro: 
10-072 Olsztyn 
ul. Armii Krajowej 3 lok. 160 
tel. 89 541 31 85 (biuro) 
www.kanvet.com.pl 

profilaktyka, diagnozowanie chorób ●

i leczenie stad drobiu 
monitorowanie warunków ●

zootechnicznych na fermach 
pełna gama szczepień ●

dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, ●

mycie posadzki 

HIGIENA  
FERM 

CAŁA POLSKA 

ADAK PRODUCT  
tel. 693 266 200, 692 260 100 
www.adakproduct.com 

dystrybutor produktów DUTRION ●

producent nowoczesnych środków ●

żywienia zwierząt 

 

INSECT S.C.  
JAROSŁAW GÓRECKI  
& TOMASZ BIAŁEK 
ul. Budryka 10, 97-400 Bełchatów 
tel. 44 634 87 45 
e-mail: biuro@insectsc.pl 

dezynsekcja ●

deratyzacja ●

dezynfekcja ●

dezynfekcja ozonem ●

fumigacja eksportowa ●

mycie ●

zamgławianie termiczne ●

kompleksowa obsługa ferm drobiarskich ●

zwalczanie innych szkodników ●

 

MOJAFERMA.PL  
INTERNETOWY SKLEP  
DLA HODOWCÓW 
tel. 606 850 601, 604 959 900 
e-mail: info@mojaferma.pl 
www.mojaferma.pl 

maty dezynfekcyjne i artykuły BHP ●

dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja ●

środki do czyszczenia linii pojenia ●

dodatki paszowe MPU ●

witaminy, minerały i wyciągi ziołowe ●

probiotyki i zakwaszacze ●

papier dla piskląt ●

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

WET-NET S.C. 
tel. 506 699 344, 536 535 680 

mycie i dezynfekcja ferm ●

sprzedaż chemii  ●

 

KANVET SP. Z O.O. SP.K. 
Siedziba i biuro 
10-072 Olsztyn 
ul. Armii Krajowej 3 lok. 160 
tel. 89 541 31 85 (biuro) 
www.kanvet.com.pl 

dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, ●

mycie posadzki 
profilaktyka, diagnozowanie chorób ●

i leczenie stad drobiu 
monitorowanie warunków ●

zootechnicznych na fermach 
pełna gama szczepień ●

ZAKŁADY  
WYLĘGOWE 

PODKARPACKIE 

ZAKŁAD WYLĘGU DROBIU 
KOLBUSZOWA 
ul. Piłsudzkiego 89A,  
36-100 Kolbuszowa 
tel. 17 227 19 72, 503 157 660 

pisklęta brojlerowskie Ross 308 ●

pisklęta ogólnoużytkowe ●

pełen zestaw szczepień ●

profilaktycznych 

DODATKI  
PASZOWE 

CAŁA POLSKA 

ADAK PRODUCT  
tel. 693 266 200, 692 260 100 
www.adakproduct.com 

dystrybutor produktów DUTRION ●

producent nowoczesnych środków ●

żywienia zwierząt 

 

MEDIA MARKET MARIUSZ ĆWIRTA 
tel. 728 950 227 
www.ziemiaokrzemkowa.com 

ziemia okrzemkowa amorficzna ●

nasiona konopi siewnych ●

płatki drożdżowe nieaktywne ●

 

MOJAFERMA.PL 
INTERNETOWY SKLEP  
DLA HODOWCÓW 
tel. 606 850 601, 604 959 900 
e-mail: info@mojaferma.pl 
www.mojaferma.pl 

dodatki paszowe MPU ●

witaminy, minerały i wyciągi ziołowe ●

probiotyki i zakwaszacze ●

papier dla piskląt ●

maty dezynfekcyjne i artykuły BHP ●

dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja ●

środki do czyszczenia linii pojenia ●

SKLEPY INTERNETOWE 
DLA HODOWCÓW 

CAŁA POLSKA 

MEDIA MARKET MARIUSZ ĆWIRTA 
tel. 728 950 227 
www.ziemiaokrzemkowa.com 

ziemia okrzemkowa amorficzna ●

nasiona konopi siewnych ●

płatki drożdżowe nieaktywne ●

 

MOJAFERMA.PL  
INTERNETOWY SKLEP 
DLA HODOWCÓW 
tel. 606 850 601, 604 959 900 
e-mail: info@mojaferma.pl 
www.mojaferma.pl 

Maty dezynfekcyjne i artykuły BHP ●

dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja ●

środki do czyszczenia linii pojenia ●

dodatki paszowe MPU ●

witaminy, minerały i wyciągi ziołowe ●

probiotyki i zakwaszacze ●

papier dla piskląt ●

 

PORTALHODOWCY.PL 
tel. 501 937 987, 89 519 05 49 
www.portalhodowcy.pl 
Największa w Polsce baza artykułów 
popularno-naukowych o tematyce 
zootechnicznej 
sklep.portalhodowcy.pl 

cza so pi sma dla ho dow ców dro biu, by -●

dła, trzo dy chlew nej i le ka rzy we te ry na rii 
książki popularno-naukowe i poradniki ●

katalogi branżowe ●

 

ZOOAPTEKA.PL 
tel. 89 534 54 54 / 789 388 714 



KURIER HODOWCY

e-mail: biuro@zooapteka.pl 
www.zooapteka.pl 

preparaty dla zwierząt domowych ●

i hodowlanych (karmy, suplementy, 
preparaty do pielęgnacji oraz produkty 
poprawiające stan zdrowia zwierząt) 
preparaty DDD ●

sprzęt zootechniczno-weterynaryjny ●

OGŁOSZENIA 
KUPIĘ/SPRZEDAM 

WIELKOPOLSKIE 

SPRZEDAM FERMĘ DROBIU  
wraz z wyposażeniem w atrakcyjnej 
cenie 3.000.000 zł – 3 kurniki o łącznej 
powierzchni użytkowej ponad 3000 m² 
oraz dom i garaż.  
Ferma znajduje się w Zadowicach, 
między Kaliszem a Ostrowem  
tel. 694 775 566 

KOREKCJA  
RACIC 

CAŁA POLSKA 

KOREKCJA RACIC PRZY GABINETACH 
WETERYNARYJNYCH SIGNUM 
ul. Kościuszki 24, 11-320 Jeziorany 
ul. Bogusławskiego 4B, 11-300 Biskupiec 
tel. 797 279 927 

kompleksowa korekcja racic ●

leczenie kulawizn ●

zabiegi w fizjologicznej dla krów pozycji ●

humanitarna dekornizacja ●

MATERIAŁ 
HODOWLANY 

CAŁA POLSKA 

ECOTERRA LESŁAW MORITZ 
Cichy 10A, 19-411 Świętajno 
www.ecoterra.pl 

hodowla była mięsnego charolaise ●

i limousine 
sprzedaż odsadków ●

LABORATORIA 
WETERYNARYJNE 

ZACHODNIO-POMORSKIE 

„LABO-WET” SP. Z O.O. 
WETERYNARYJNE LABORATORIUM 
DIAGNOSTYCZNE  
ul. Pyrzycka 9A. 70-892 Szczecin  
tel./fax (91) 462 45 54  
tel. kom. 728 801 498, 660 003 975 
e-mail: labowet@labowet.pl 
www.labowet.pl 
Laboratorium akredytowane  
– Nr akredytacji PCA AB 1516. 
Laboratorium zarejestrowane przez 
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII 
w zakresie mykoplazmozy drobiu (od 
dnia 19.01.2015 r.) oraz w zakresie 
salmonellozy (od dnia 04.05.2015 r.). 
Usługi w zakresie diagnostyki: 

mikrobiologicznej ●

parazytologicznej ●

hematologicznej ●

biochemicznej  ●

serologicznej – ELISA i metoda ●

płytowa (SPA) 
genetycznej Real Time PCR ●

(Mycoplasma gallisepticum, 
Mycoplasma synoviae) 
oferujemy autoszczepionki wirusowe ●

i bakteryjne dla stad drobiu. 

OGŁOSZENIA  
O PRACĘ 

CAŁA POLSKA 

ECOTERRA LESŁAW MORITZ 
Cichy 10A, 19-411 Świętajno 
tel. 669 688 999 
e-mail: katarzyna.kanak@ecoterra.pl 
Poszukujemy pracowników do pracy 
przy produkcji roślinno-zwierzęcej. 
Oferujemy: 

odpowiednie wynagrodzenie-system ●

godzinowy, płatne godziny 
nadliczbowe oraz dodatki za pracę 
w niedzielę i święta 
pensja wypłacana do 10-tego każdego ●

miesiąca 

telefon komórkowy ●

dodatek na dojazdy ●

ubrania służbowe ●

premie miesięczne i okresowe ●

możliwość zamieszkania ●

Wymagania: 
prawo jazdy kat. B, T ●

znajomość obsługi ciągników, ●

ładowarek, paszowozu oraz innych 
maszyn znajdujących się 
w gospodarstwie 

LABORATORIA  
OCENY JAKOŚCI PASZY 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT 
I PASZOZNAWSTWA 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-
MAZURSKI W OLSZTYNIE 
ul. Michała Oczapowskiego 5,  
10-719 Olsztyn  
tel. (89) 523 33 79,  
tel./fax (89) 523 35 19  
e-mail: kzzp@uwm.edu.pl; 
www.uwm.edu.pl 

ocena składu chemicznego pasz, ●

oznaczanie chlorków, zawartość skrobi 
frakcje cukrowców strukturalnych  ●

ocena jakości kiszonek  ●

skład aminokwasowy (aminokwasy ●

ogólne, siarkowe i tryptofan) 
profil kwasów tłuszczowych oraz ●

parametry oceny jakości tłuszczu  
witaminy (A, E, C, β-karoten) ●

KURIER HODOWCY C E N N I KSzybkie ogłoszenia branżowe: 
drób / trzoda chlewna / bydło

Marta Łabaj 

tel./fax (89) 512 35 13,  
tel. kom. 501 898 773, e-mail: 
marta.labaj@proagricola.com.pl

Rozmiar reklamy
1  

emisja

3 emisje (pół roku) 

RABAT 10%
6 emisji (rok) 

RABAT 20%

1 moduł   100     90     80

2 moduły   200   180   160

3 moduły   300   270   240

4 moduły   400   360   320

1/4 strony (6 m.)   500   450   400

1/3 strony (8 m.)   700   630   560

1/2 strony (12 m.) 1000   900   800

1 strona (24 m.) 2000 1800 1600

Rozmiar reklamy
1  

emisja

3 emisje (pół roku) 

RABAT 10%
6 emisji (rok) 

RABAT 20%

1 moduł   200   180   160

2 moduły   400   360   320

3 moduły   600   540   480

4 moduły   800   720   640

1/4 strony (6 m.) 1000   900   800

1/2 strony (12 m.) 2000 1800 1600
 Adres redakcji:  
Naglady, ul. Wiejska 3, 11-036 Gietrzwałd

KONTAKT  
W SPRAWIE REKLAMY

CENNIK REKLAM NA I STR. OKŁ.  
(cena netto w PLN za 1 emisję)

CENNIK REKLAM (cena netto w PLN za 1 emisję)

KURIER 
HODOWCY
w Internecie

Dodaj SZYBKIE OGŁOSZENIE 
w internecie. Zostanie ono umieszczone 
w kolejnym papierowym wydaniu 
Kuriera Hodowcy.

www.PortalHodowcy.pl/kurier-hodowcy


