
Kury Verbeek 
- Zdrowe i pełne życia
- Dobrze szkolone
- Ciągła produkcja
- Mała liczba uszkodzonych jaj
- Duża nieśność
- Wysoka jakość jaj
- Długa żywotność
- Radość z pracy
- Doskonała opieka
- Duża wydajność

Niezawodny transport
-  Gwarantujemy przestrzeganie surowych zaleceń 

weterynaryjnych w zakresie jakości i higieny, gdyż 
samodzielnie zapewniamy transport jaj wylęgowych, piskląt 
i kur. Nasi kierowcy mają doświadczenie w przewożeniu oraz 
załadunku i rozładunku tak cennych „towarów”.

-  Środki transportu posiadają regulowaną klimatyzację 
i urządzenia odkażające, a po każdym przewozie są dokładnie 
czyszczone i dezynfekowane w naszej własnej myjni.

Odpowiednia opieka
W fi rmie Verbeek pracują specjaliści wyróżniający się 
zamiłowaniem do kur i piskląt. Nasi doradcy, specjaliści, 
opiekunowie hodowli i weterynarze chętnie współpracują 
z naszymi klientami. Jesteśmy Państwa partnerem w opiece 
nad hodowlą, a naszym celem jest umożliwienie kurom 
w Państwa zakładzie uzyskiwanie najlepszych wyników. 
Najważniejszy jest przy tym dla nas szacunek dla ludzi i 
zwierząt.

Kontakt
Więcej informacji o fi rmie Verbeek lub naszych produktach 
można uzyskać u jednego z naszych doradców, z którymi 
można się skontaktować dzwoniąc pod numer 0513 08 55 39 
lub wysyłając e-mail na adres info@verbeek.nl.
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VERBEEK – WYLĘGARNIA I HODOWLA

Pisklęta dobrej jakości
-  Dysponując ogromną ilością niosek i dużą zdolnością wylęgową naszego zakładu, 

jesteśmy w stanie zapewnić wyklucie olbrzymiej liczby piskląt. Dzięki temu możemy 
jak najlepiej wyjść naprzeciw zwiększaniu skali w branży hodowli drobiu. 

-  W naszej wylęgarni wszystkie wysiłki skupiają się na produkcji wysokiej jakości 
piskląt oraz na dbałości o zdrowie ludzi i zwierząt. 

-  Przed umieszczeniem jaj wylęgowych w urządzeniach do inkubacji, przechowuje 
się je w specjalnym pomieszczeniu, gdzie poprzez ogrzewanie wstępne uzyskują 
taką samą temperaturę. Po 21 dniach zapewnia się w ten sposób równoczesne 
wyklucie piskląt, co jest ważne dla ich jednorodności i żywotności.

Kura, która się wyróżnia
-  Możemy zaproponować najodpowiedniejszą kurę z naszego 

asortymentu – idealnie dopasowaną do warunków Państwa zakładu 
zarówno pod względem genetyki, hodowli jak i opieki. Jest to 
kura przeszkolona tak, aby mogła jak najlepiej dostosować się do 
systemu Państwa obiektu i jak najszybciej się w nim zadomowić.  
Wybierają Państwo określony gatunek i system hodowli, jak również 
indywidualnie dobrany pakiet pomocy weterynaryjnej wraz ze 
szczepieniami.

 -  Firma Verbeek dysponuje bazą specjalistów, składającą się 
z zaangażowanych hodowców, którzy wraz z naszym zespołem technicznym 
i weterynaryjnym dbają o hodowlę wybranych przez Państwa niosek.

-  Nasz system hodowli i opieki jest ukierunkowany przede wszystkim na 
jednorodność, żywotność, przystosowanie i zdrowie kur. Właśnie te 
czynniki mają bowiem wpływ na jakość jaj, długość życia i wydajność 
niosek.

-  Kury Verbeek wyróżnia duża żywotność i wydajność. Łączą w sobie dużą 
nieśność oraz dobrą jakość składanych jaj, przy niskim zapotrzebowaniu 
na paszę i względnie niskiej liczbie uszkodzonych jaj. Są to więc kury, 
które umożliwią Państwu osiągnięcie najlepszej zyskowności.

Cały proces hodowlany, począwszy od opieki nad 
zwierzętami rodzicielskimi do uzyskania 18-tygodniowej 
nioski, jest przeprowadzany w pełnej zgodności z naszym 
sprawdzonym systemem. Kluczowym ogniwem są przy 
tym ściśle współpracujący z nami specjaliści od rozpłodu 
i hodowli kur. Natomiast dzięki temu, że zapewniamy 
również własny transport, możemy zaoferować 
hodowcom drobiu krótki czas realizacji, elastyczność, 
bezpieczeństwo weterynaryjne i indywidualne podejście. 
Również świadczone przez nas usługi w zakresie 
opieki są dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klientów.

”Jestem dumny z wyników moich kur, gdyż znoszą wiele wysokiej jakości 
jaj. Mając takie kury, z przyjemnością wchodzi się do kurnika.”
Hodowca kur niosek Math Thijs – Stramproy/Leveroy

”Dzięki systemowi wyposażenia Nivo Varia możemy jak 
najlepiej dostosować warunki hodowli do warunków, 
w jakich niebawem znajdą się kury. To dobre 
przygotowanie do uzyskania doskonałej nieśności.”
Hodowca Werner Alves – Meppen (Niemcy)
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Już od 1963 roku nasza niezależna fi rma specjalizująca 
się w wylęgu i hodowli drobiu wspiera swoich klientów 
w osiąganiu jak najlepszych wyników. Verbeek 
dostarcza im w tym celu jaja wylęgowe, pisklęta 
i nioski o najlepszych genach na świecie. Nasze kury 
umożliwiają naszym klientom wypracowanie w ich 
zakładzie znacznie lepszego zysku w przyjemny sposób. 

W naszej nowoczesnej wylęgarni w Zeewolde 
codziennie przychodzi na świat ogromna liczba piskląt. 
Ich znaczna część zostaje przekazana do powiązanych 
z fi rmą Verbeek zakładów hodowlanych. Tam, przy 
zastosowaniu naszego unikalnego systemu hodowli, 
pisklęta wyrastają na najwyższej jakości nioski. 
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