
WYTRZYMAŁA KURA NIEŚNA CECHUJĄCA SIĘ DŁUGIM OKRESEM NIEŚNOŚCI 
I WYDAJNYM ZUŻYCIEM PASZY

NOVOGEN BROWN LIGHT

Obsada
W odchowalni oprócz wyposażenia decydujące znaczenie 
dla jakości odchowywanych kur ma również obsada zwie-
rząt. Obsada wpływa na swobodę poruszania się, możli-
wość siedzenia oraz spożycie paszy. Dzięki zastosowaniu 
optymalnej obsady kury mają wystarczająco dużo miejsca 
do siedzenia także i w 18. tygodniu życia oraz łatwo można 
zrealizować pożądany poziom spożycia paszy, co korzyst-
nie wpływa na żywotność kur i ich zachowanie. Przekłada 
się to na dobre wyniki zwierząt, takie jak długi okres nieśno-
ści i odpowiednie zachowania gniazdowe.

Zdrowie
Verbeek stosuje się zarówno do obowiązujących zasad 
ochrony zdrowia hodowanych niosek, jak i zasad określo-
nych przez hodowcę. Za wykonywanie obowiązkowych 
analiz w kierunku obecności pałeczek Salmonella i badań 
krwi, higienogramów oraz badań wody w odchowalni odpo-
wiedzialny jest lekarz weterynarii fi rmy Verbeek. 

Transport
Firma Verbeek posiada własny dział transportu, który zaj-
muje się dostarczaniem piskląt i kur nieśnych Novogen 
Brown Light do odchowalni lub farm.  Środki transportu są 
wyposażone w regulowaną klimatyzację i urządzenia de-
zynfekujące, a po każdym przewozie są dokładnie czysz-
czone i dezynfekowane w naszej własnej myjni.

Opieka 
Zajmujący się odchowem zespół w fi rmie Verbeek składa 
się z opiekunów hodowli i lekarzy weterynarii wyspecjalizo-
wanych w drobiu, jednym słowem specjalistów z pasją do 
drobiu. Odpowiednia opieka nad młodymi kurami przezna-
czonymi na kury nieśne ma ogromne znaczenie dla uzyski-
wanego rezultatu końcowego. 

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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NOVOgen Brown Light to wytrzymała, żywotna kura nie-
śna, składająca wiele brązowych jaj klasy A. Zachowa-
nie ma duży wpływ na rezultaty osiągane przez nioski, 
wpływa bowiem na jakość jaj, zachowania gniazdowe 
oraz żywotność (czyli ubytki) kur. Od zachowania zależ-
ny jest ponadto potrzebny nakład pracy. Kury te zostały 
wyhodowane w oparciu o właściwe cechy zachowania 
oraz, oczywiście, wysoką produkcję. Kury NOVOgen 
Brown Light cechują się dobrym upierzeniem i utrzymu-
ją przez długi okres wysoką nieśność, produkując jaja 
wysokiej jakości. To z kolei podnosi rentowność majątku 
zainwestowanego w kurniki (mniej niewykorzystanej po-
wierzchni) i obniża amortyzację niosek.

Wyniki techniczne kur NOVOgen Brown Light wspierają 
wysoką opłacalność hodowli: ilość jaj klasy A jest wysoka 
zarówno na początku jak i pod koniec krzywej nieśno-
ści. Kury te łączą rentowność z wytrzymałymi i ładnie 
zabarwionymi skorupami jaj. Wysoką rentowność kur 
NOVOgen Brown Light zapewnia ich żywotność, duża 
ilość produkowanych jaj oraz wydajne zużycie paszy. 
NOVOgen Brown Light jest doskonałym wyborem, jeżeli 
chcą Państwo sprzedawać brązowe jaja na sztuki, przy 
optymalnej opłacalności!  

System odchowu 
Decydując się na odchów kur NOVOgen Brown Light 
hodowca drobiu ma do wyboru różne systemy ho-
dowli. Każdy z nich cieszy się swoimi specyfi cznymi 
korzyściami i zawsze można dobrać system, który 
optymalnie pasuje do systemu utrzymania kur klienta. 

 NOVOGEN BROWN LIGHT

Novogen Brown Light
- Zdrowe i pełne życia
- Dużo jaj klasy A
- Stała krzywa nieśności
- Wyselekcjonowane pod kątem zachowania
- Dobrze szkolone
- Przyjemne w pracy
- Dobre upierzenie
- Niska konwersja paszy
- Niska amortyzacja na nioskę
- Dobre zachowanie gniazdowe

Okres odchowu (0-18 tygodni)

Waga w 18. tygodniu 1421 g

Okres nieśności

50% w produkcji 20 - 21 tygodni

Na hodowaną kurę (85 tygodni)

Ilość jaj 380 jaj

Średnia waga jaja 61,5 - 63,5 g

Zużycie paszy (na dzień) 118 g

Konwersja paszy 2,19 - 2,23 kg

Średnia ilość paszy na jajo 142 - 146 g

Zachowanie gniazdowe dobre

Upierzenie dobre

Wytrzymałość skorupy jaj bardzo dobra

Kolor skorupy jaj
brązowy, 
bardzo dobry

Żywotność 
(współczynnik przeżycia)

93 - 95%

Odchów w systemie Nivo Varia
-  Nivo Varia gwarantuje dobrze wyszkolone, aktywne 

kury, które z powodzeniem dostosują się do każde-
go systemu wolierowego. 

-  Optymalny rozwój zachowania, m.in. przez stymu-
lację dziobania i grzebania w podłożu już od 1. dnia.

-  Regulowane na wysokość platformy ułatwiają ku-
rom przemieszczanie się w systemie i znajdowanie 
wody i paszy. 

-  Kury mają zapewnioną swobodę poruszania się. 

Odchów wolierowy
-  Odchów wolierowy zapewnia aktywne, żywotne 

kury, odpowiednie do dalszego chowu wolieriowe-
go. 

-  Poprzez sterowanie wodą kury uczą się poruszać w 
systemie. 

-  Platformy pomiędzy rzędami polepszają możliwości 
sterowania wodą. Dzięki temu kury uczą się lepsze-
go przemieszczania się w całym systemie.

Odchów ściółkowy Plus 
-  Dzięki zamontowaniu platform, nad którymi umiesz-

czona jest woda kury uczą się latać, przez co w póź-
niejszym okresie łatwo przemieszczają się w syste-
mie. 

-  Odchowane w ten sposób kury świetnie przystoso-
wują się do chowu wolierowego. 

-  Kury odchowane w systemie ściółkowym Plus nada-
ją się również do chowu ściółkowego kur nieśnych. 

Odchów ściółkowy 
-  Gwarantuje żywotne kury, nadające się do chowu 

ściółkowego. 
-  Dzięki obecnym podwyższonym platformom kury 

uczą się poruszania pomiędzy różnymi poziomami, 
dzięki czemu łatwiej znajdują gniazda. 

Odchów do chowu w systemie klatek 
ulepszonych / wzbogaconych   

-  Kury są hodowane na kilku kondygnacjach. 
Kooi

Kooi
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