®

ARBOCEL
Nierozpuszczalny, funkcjonalny
koncentrat włókna surowego

Brojler
Przebadany naukowo!
Nierozpuszczalne włókno rekomendowane
przez specjalistów hodowli drobiu

Unikalna
technologia:

Fibrylacja

RETTENMAIER POLSKA

SP. Z O.O.

Włókna prosto
z natury
A Member of the JRS Group

Fibrylacja

Twoja przewaga konkurencyjna – koncentrat włókna surowego
ARBOCEL® ! Wyjątkowy dzięki technologii fibrylacji HPC.
Znacząca przewaga –
Unikalny proces produkcyjny JRS
Grupa JRS dysponuje wyspecjalizowanym
modułowym systemem technologii przetwarzania włókien pochodzenia roślinnego.

Fibrylacija

Dzięki technologii fibrylacji HPC włókien
pochodzenia roślinnego, JRS jest liderem
rynku zapewniającym przewagę
konkurencyjną. Specjalna technologia
przetwarzania pozwala uzyskać maksymalną
zdolność wchłaniania wody, stwarzając
możliwość pionierskich, zastosowań
w produktach do żywienia zwierząt.

Korzyści dla Ciebie –
maksymalna moc włókna!
Koncentraty włókna surowego ARBOCEL® i VITACEL®
firmy JRS mają wyjątkowe cechy wynikające z zastosowania technologii fibrylacji HPC, dzięki czemu wchłaniają
znacznie więcej wody, niż włókna niefibrylowane. Woda
dostaje się natychmiast do wnętrza włókien celulozy,
skąd może następnie zostać z powrotem uwolniona
w organizmie zwierzęcia.

Na czym polega fibrylacja HPC?

Twoja przewaga konkurencyjna
– ARBOCEL®

Struktura włókien jest rozdrabniana na najmniejsze
elementy. Wieloetapowy proces technologiczny polega na
poddawaniu celulozy zewnętrznemu ciśnieniu powietrza.
Na zakończenie produkt jest odtwarzany w pożądanej
formie w tzw. procesie 3D.

Koncentrat włókna surowego z wyjątkową
technologią fibrylacji!
Przebadany naukowo:

„Poprawia wyniki tuczu i reprodukcji”
(FH Bingen 2009, AUB Libanon, 2014)

„Lepsza jakość ściółki”
(American University of Beirut, 2011)
strefa fibrylacji

strefa
wysokiego
ciśnienia

„Lepsze trawienie białka”
(American University of Beirut, 2011)

wiązka
włókien

„Dodatni zwrot z inwestycji”
(Ośrodek badań drobiu MTD, Czechy, 2011)
Fibrylacja HPC, schemat procesu
technologicznego

ARBOCEL®
Sieć włókien fibrylowanych HPC
Skala: powiększenie 100x (makrofotografia)
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Uwolnij
potęgę włókna

Fibrylacja

Włókno JRS

Woda

+

8

Fibrylacja

Włókno JRS

sekund

800%
Zdolność wchłaniania wody
3

ARBOCEL®
koncentrat włókna surowego

ARBOCEL® Koncentrat włókna surowego, powstały
w technologii fibrylacji HPC składa się z lignocelulozy.
Zawartość włókna surowego w tym koncentracie wynosi
ponad 70% - znacznie więcej niż w innych znanych
surowcach.
• Lignoceluloza z oczyszczonego, okorowanego drewna
świerkowego
• Najwyższe standardy czystości
• Najwyższe standardy jakościowe z certyfikatem HACCP i QS
• Nasz proces zarządzania jakością spełnia normę DIN ISO
9001:2008
Formy ARBOCEL® :
ARBOCEL® R (sypki)
ARBOCEL® RC (kruszonka)
ARBOCEL® RC Fine (płatkowy)
ARBOCEL® RC-P (granulowany)

Najwyższa koncentracja włókna surowego,
100% włókna nierozpuszczalnego
ARBOCEL®
Zalety:

Zwykłe włókno surowe
Wady:

• Najwyższy stopień czystości
• Znormalizowany skład
• Niezmiennie wysoka jakość

• Duże skażenie

mikotoksynami
70%

• Duża liczba

drobnoustrojów
• Włókna rozpuszczalne
• Wiązanie substancji

odżywczych

70% zawartości włókna
surowego
100% włókna ‚
nierozpuszczalnego

jedynie ok. 10%
włókna surowego!

Dawkowanie:
Brojlery: 0,6% – 0,8%
Stado reprodukcyjne: 0,8% – 1,0%
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ARBOCEL®

Źródło włókna robi różnicę!

ARBOCEL® – Koncentrat włókna surowego w unikatowej
technologii fibrylacji HPC wykazuje zdolność wchłaniania
wody wynoszącą ponad 800%!
Doskonała zdolność wchłaniania wody 1:8!
Zdolność wchłaniania wody (WHC)
9
8

800%

6
5
4

ARBOCEL®

Wskaźnik

7

3
2
1
0

otręby pszenne

śruta
słonecznikowa

kolby zbóż

W porównaniu pasz o identycznej zawartości włókna
surowego, pasze zawierające ARBOCEL® powodowały
znacznie lepsze wyniki.

5

Nasi doradcy chętnie przekażą Państwu
szczegółowe informacje – czekamy na kontakt od
Państwa!

Lepsze wyniki produkcyjne w hodowli brojlerów

Końcowa masa ciała
Końcowa masa ciała brojlerów po 35 dniach (g)
2420
2400

2406

2380
2377

2360

2366

2340

2280

2295

2260
2240

1,2% ARBOCEL®

2300

0,9% ARBOCEL®

2320

0,6% ARBOCEL®

Przebadane naukowo
Uniwersytet Nauk Stosowanych Bingen, Niemcy (2009):
Wpływ ARBOCEL® na cechy brojlerów wpływające na wyniki
produkcyjne. ARBOCEL® w każdej grupie zastosowano
zamiast otrębów pszennych.

2347

0,3% ARBOCEL®

Ze względu na rosnące ceny pasz, skuteczny tucz i dobre
wykorzystanie paszy nabierają coraz większego znaczenia.
Ponadto, coraz ważniejsze staje się określenie opłacalnej
ilości używanych dodatków paszowych. Z tego względu
konieczne są testy badające najskuteczniejszą dawkę, aby
zapewnić efekt najlepszy ekonomicznie.

B

C

D

E

2220

A

Końcowa masa ciała brojlerów po 35 dniach
(Uniwersytet Nauk Stosowanych Bingen, Niemcy 2009)

Wykorzystanie paszy
ARBOCEL® (%)

Wykorzystanie paszy g/g

0

1,83

0,3

1,77

0,6

1,79

0,9

1,74

1,2

1,80

Wykorzystanie paszy na koniec próby
(Uniwersytet Nauk Stosowanych Bingen, Niemcy 2009)
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ARBOCEL®

Ptaki:
• Kurczęta jednodniowe
• 100 klatek * 2 ptaki = 200 ptaków;
5 grup = 40 ptaków w grupie
Układ doświadczalny:
• Grupa A:
komercyjna pasza dla brojlerów bez ARBOCEL®
• Grupa B:
komercyjna pasza dla brojlerów z + 0,3% ARBOCEL®
• Grupa C:
komercyjna pasza dla brojlerów z + 0,6% ARBOCEL®
• Grupa D:
komercyjna pasza dla brojlerów z + 0,9% ARBOCEL®
• Grupa E:
komercyjna pasza dla brojlerów + 1,2% ARBOCEL®
Czas trwania próby:
• 35 dni
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Sposób działania

• ARBOCEL® buduje przestrzenną sieć włókien w
układzie pokarmowym. Siatka celulozowa
pęcznieje rozluźniając treść jelitową. Dzięki temu
enzymy mogą szybciej rozłożyć pokarm i działać
skuteczniej.
• Lepsze trawienie tłuszczu i białka dzięki
zastosowaniu ARBOCEL® wielu badaniach.
• ARBOCEL® jest ekonomicznym produktem
zwiększającym wyniki produkcyjne brojlerów .

Wyższa mięsność i lepsza strawność

Ceny większości komponentów paszowych stale rosną,
dlatego rzeczą absolutnie niezbędną jest osiągnięcie
możliwie jak najwyższej strawności składników pokarmowych. Dotyczy to szczególnie surowców będących
źródłem białka. Dlatego poddano ocenie wpływ
ARBOCEL® na strawność białka.
Przebadane naukowo
American University of Beirut (2011) przebadał wpływ
ARBOCEL® na mięsność, jakość ściółki i strawność białka u
kurcząt. Wyniki pokazały, że ARBOCEL® poprawia strawność białka, co wyjaśnia wyższą wydajność rzeźną tuszek.

Ptaki:
• 1200 jednodniowych brojlerów Ross 308
• Po 100 ptaków w 12 kojcach; 6 kojców kontrolnych,
6 kojców badanych.
Układ doświadczenia:
• Pasza na bazie kukurydzy i soi
° Kontrolna: 0,8% otrębów pszennych
®
° Doświadczalna: 0,8% ARBOCEL zamiast otrębów
pszennych
Czas trwania próby:
• 38 dni

Dalsze obserwacje wpływu koncentratu włókna
surowego na brojlery
Mięsność i tłuszcz sadełkowy
Grupa

Mięsność (%)

Tłuszcz
sadełkowy (%)

Kontrola

68,4a

1,23a

ARBOCEL®

69,5b

1,11b

Mięsność i tłuszcz sadełkowy (AUB 2011; Doświadczenie 1)
a,b: w kolumnie bez wspólnego indeksu górnego oznaczają istotną różnicę (p<0,01)

Poult Sci 2011 90:2008-2012
Zależny od dawki związek między stężeniem
koncentratu włókna surowego, a liczbą komórek
kubkowych (P<0,05)
Więcej komórek kubkowych oznacza więcej mucyny:
• Ochrona śluzówki
• Mniej uszkodzonych enterocytów
• Większa powierzchnia wchłaniania
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ARBOCEL®

Strawność
Sposób działania
Grupa

Strawność białka (%)

Strawność tłuszczu (%)

Kontrolna

57,4a

83,0

ARBOCEL®

62,9b

83,6

Strawność białka i tłuszczu (AUB 2011, Doświadczenie 2)
a,b: w kolumnie bez wspólnego indeksu górnego oznaczają istotną różnicę (p<0.01)

Ptaki:
• 24 jednodniowe kogutki podzielone na dwie grupy
• Kontrolna: 12 ptaków (0,8% otrębów pszennych)
• Doświadczalna: 12 ptaków (0,8% ARBOCEL® otrębów
pszennych)

Układ doświadczenia:
• Pasza na bazie kukurydzy i soi
° Kontrolna: 0,8% otrębów pszennych
®
° Doświadczalna: 0,8% ARBOCEL zamiast
otrębów pszennych
Czas trwania próby:
• Pomiar strawności po 2 tygodniach wg. Fuente et al. (1998)
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• Przestrzenna sieć włókien ARBOCEL® pozwala
enzymom łatwiej wnikać do treści jelitowej.
• Użycie ARBOCEL® skutkuje znacznie wyższą
aktywnością trypsyny i chymotrypsyny u brojlerów
(Folia Biologica, Vol. 53, 2005, suplement).
• Lepsze trawienie białka dzięki użyciu
ARBOCEL® zostało potwierdzone także u innych
zwierząt: lochy (Lindermaier 2003), warchlaki
(Lindermaier 2003), lisy (Teppo Rekilä 2003)
i psy (Jürgen Zentek 2010).

Sucha ściółka

Mokra ściółka jest związana ze stanami zapalnymi
podeszwy łap, pęcherzami na piersi, zabrudzeniami jaj,
martwiczym zapaleniem jelit i innymi schorzeniami.
Zatem poprawa jakości ściółki niesie ze sobą również
poprawę powyższej sytuacji oraz ogólnego stanu zdrowia
ptaków.
• Mniej odparzeń
• Mniej pęcherzy na piersi
• Mniej problemów z kokcydiozą
Przebadane naukowo
Pozytywny wpływ nierozpuszczalnego włókna
JRS na jakość ściółki zostało wykazane przez
szereg uniwersytetów:
• Central Luzon State University, Filipiny 2010
0,8% ARBOCEL® znacząco obniżyło wilgotność
ściółki w doświadczeniu na brojlerach
• La Tobe University Australia 2011
0,8% ARBOCEL® znacząco obniżyło wilgotność
ściółki w doświadczeniu na nioskach
• Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 2011
niezawodny spadek wilgotności ściółki
(Poult Sci 2011 90:2008-2012)

American University of Beirut, Liban 2011 Dodatek
0.8% ARBOCEL® znacząco obniżył wilgotność ściółki
w doświadczeniu przeprowadzonym na brojlerach.
Kontrolna
Wilgotność ściółki (%)

36,1

b

ARBOCEL®
26,6

a

Wpływ ARBOCEL® na jakość ściółki u brojlerów (AUB 2011)
a,b: w kolumnie bez wspólnego indeksu górnego oznaczają istotną
różnicę (p<0,01)

Ptaki:
• 1200 jednodniowych brojlerów Ross 308
• po 100 ptaków w 12 kojcach; 6 kojców kontrolnych,
6 kojców badanych
Układ doświadczenia:
• Pasza: receptura na bazie kukurydzy i soi
° Kontrolna: 0,8% otrębów pszennych
®
° Próba: 0,8% ARBOCEL zamiast otrębów pszennych
Czas trwania próby:
• 38 dni
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ARBOCEL®

Sposób działania
Składający się w 100% z włókna nierozpuszczalnego
ARBOCEL® , reguluje pasaż treści pokarmowej,
a tym samym
• Minimalizuje ryzyko kolonizacji szkodliwych
bakterii powodujących mokrą ściółkę
ARBOCEL® działa jak gąbka
• Chłonie wodę tam, gdzie jest to potrzebne
(głównie w górnym odcinku układu pokarmowego)
• Uwalnia wodę tam, gdzie istnieje taka potrzeba
fizjologiczna (głównie w dolnym odcinku układu
pokarmowego)
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ARBOCEL®

Wyniki opłacalności droższej paszy
Koszt paszy: spożycie paszy na grupę (kg) x cena paszy za kg
Łączny koszt paszy Jednostka

Kontrolna

ARBOCEL®

Różnica

Starter (kg)

€

78,3

75,4

- 2,9

Grower 1 (kg)

€

76,2

76,2

- 0,04

Grower 2 (kg)

€

89,9

90,5

0,6

Finiszer (kg)

€

138,6

142,2

3,6

Łączny koszt paszy

€

383,0

384,3

1,27

Podsumowanie próby
Zastąpienie 0,6% śruty sojowej przez 0,6%
ARBOCEL® pozwoliło uzyskać lepsze wyniki
produkcyjne i dodatkowy przychód wynoszący ok.
7 € (31,5 PLN) na 350 ptaków.

Wyniki finansowe z użyciem ARBOCEL® przy dawkach o obniżonej zawartości białka,
MTD 2011

Dane ekonomiczne:
Masa całkowita:
Grupa kontrolna
Grupa ARBOCEL®
Różnica

698,49 kg
709,56 kg
11,07 kg

Cena brojlera

0,80 €/kg

Zysk z większej produkcji
Dodatkowy koszt paszy

8,81 €
1,27 €

Dodatkowy dochód

7,53 €
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Ekonomiczny

ARBOCEL® przynosi dodatni zwrot z inwestycji zastępując
śrutę sojową.

Ptaki:
• 700 jednodniowych brojlerów Ross 308 w kojcach

Przebadane naukowo
Wpływ ARBOCEL® w recepturach o obniżonej zawartości
białka na wyniki produkcyjne i zyskowność hodowli
brojlerów, MTD Stacja badań na drobiu, Czechy, 2011.

Układ doświadczenia:
• Grupa kontrolna: 10 kojców x 35 brojlerów
(bez ARBOCEL® )
• Grupa doświadczalna: 10 kojców x 35 brojlerów (0,6%
ARBOCEL® przez pierwsze 21 dni zamiast 0,6% śruty
sojowej)
2
• Zagęszczenie: 19,66 kurcząt/m

Wyniki produkcyjne
Kontrolna

ARBOCEL®
2118

Końcowa masa ciała brojlera (g)

2091

Dzienny przyrost masy ciała brojlera (g)

58,5

59,2

Całkowity przyrost masy grupy (kg)

698,49

709,56

Spożycie paszy przez grupę (kg)

1206,1

1209,2

Starter (kg), dzien 1 – 14

235,9

226,3

Grower 1 (kg), dzień 15 – 21

239,1

238,2

Grower 2 (kg), dzień 22 – 28

282,0

284,0

Finiszer (kg), dzień 29 – 35

449

460,6

FCR (g/g)

1,73

1,70

Upadki (%)

4,6

4,3

EWW (Europejski Wskaźnik Wydajności)

330

340

Wyniki produkcyjne z użyciem ARBOCEL® przy dawkach o obniżonej zawartości
białka, MTD 2011

13

Czas trwania próby:
• 35 dni

Lepsze wyniki stada rodzicielskiego

Obniżenie śmiertelności kur i mniej brudnych jaj
przekłada się na poprawę rentowności produkcji, gdyż
prowadzi do wzrostu liczby jaj wylęgowych.

Przebadane naukowo
W roku 2014 American University of Beirut zbadał wpływ
ARBOCEL® w paszy stada reprodukcyjnego brojlerów.
Stwierdzono pozytywny wpływ ARBOCEL® na wyniki
produkcyjne rodziców:

Śmiertelność i liczba jaj wylęgowych
Upadki niosek %

Jaja wylęgowe /
nioskę wstawioną

Wylęgowość (%)

Kontrolna

11,39

105,6

67,8

ARBOCEL®

9,44

109,4

72,9

Grupa

Farran, AUB Liban (2014) Wpływ ARBOCEL® na wyniki produkcyjne stada
reprodukcyjnego brojlerów

Wylęgowość
Średnie z kolejnych miesięcy
Wylęgowość (%)
1.
2.
3.
miesiąc miesiąc miesiąc

Grupa

Kontrolna
®

ARBOCEL

73,0

b

83,3

a

71,8

b

77,7

a

74,2

b

76,9

a

4.
5.
miesiąc miesiąc
66,7

b

71,1

a

62,9

6.
miesiąc

b

58,0

a

62,0

66,3

b
a

®

Farran, AUB Liban (2014) Wpływ ARBOCEL na wyniki produkcyjne stada
reprodukcyjnego brojlerów a,b: w kolumnie bez wspólnego indeksu górnego
oznaczają istotną różnicę (p<0,01)
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ARBOCEL®

Ptaki:
Stado rodzicielskie Ross 308: 26000 kurek, 2600 kogutów
Układ doświadczenia:
3 powtórzenia
Grupa kontrolna: 0,8% otrębów pszennych w porównaniu do
Grupy doświadczalnej z 0,8% ARBOCEL® zamiast otrębów
Receptura na bazie kukurydzy i soi (izoenergetyczna,
izobiałkowa)
Czas trwania próby:
Ptaki 33-tygodniowe / okres 6 miesięcy

Podsumowanie wyników próby
Zastąpienie 0,8% otrębów pszennych 0,8%
ARBOCEL® daje lepsze wyniki produkcyjne i wyższy
dochód.
Wzrost dochodu: 8 PLN na jedną nioskę przy
zastosowaniu ARBOCEL® dzięki większej wylęgowości,
obniżeniu śmiertelności i większej liczbie jaj wylęgowych.
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JRS
Twój najlepszy partner – na całym świecie

ARBOCEL®

Wieloletnie doświadczenie w produkcji i przetwórstwie
włókien naturalnych
Specjalistyczne rozwiązania opracowywane pod potrzeby
klientów
Zakłady produkcyjne w Europie i na całym świecie
Silna marka dzięki czołowej pozycji na ogólnoświatowym
rynku
Globalizm to słowo-klucz w naszym języku marketingowym
Najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami

Siedziba JRS w Holzmühle w Niemczech

awarded to

J. RETTENMAIER & SÖHNE
GMBH+CO.KG

Fibers designed
by Nature

Holzmühle 1

73494 Rosenberg (Germany)
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System of the above
organisation has been assessed and found to be in accordance
with the requirements of the standards detailed below.
Standard

DIN EN ISO 9001:2008
Scope of supply

Development, production, processing and sales of organic fibre materials based
on wood, cellulose, one-year-plants, cereal and fruit components as well as
processing of external customer products.

Original approval date:

06.10.1994

Date of the audit:

19.10.2012

18.10.2015

Date of next recertification:

Subject to the continual satisfactory operation of the organisation‘s Management System, this certificate is valid from:

05.12.2012

Date of certification:

28.11.2015

Valid until:

To check this certificate validity you may contact Bureau Veritas Certification. Further clarifications regarding the scope of this certificate and
the applicability of the Management Systems requirements may be obtained by consulting the organisation.

Deutscher
Akkreditierungs
Rat
Certification Manager
Date:

Certificate number:

12.12.2012
DE003150-1

TGA-ZM-02-92-00

Bureau Veritas Certification Germany GmbH
Veritaskai 1. D-21079 Hamburg

Wartość dodana
Twoja korzyść
Dochód

Zwierzęta gospodarskie:
dział żywienia

Siedziba JRS w Rosenberg

Wygoda
Zwierzęta gospodarskie:
dział techniczny
Innowacje
Zwierzęta gospodarskie:
środki do pielęgnacji

Badania

Petfood
Globalny serwis

Krajowe
biura JRS

RETTENMAIER POLSKA
GMBH + CO KG

SP. Z O.O.

Ośrodki B+R i Centra
wdrażania technologii

Włókna prosto
z natury
A Member of the JRS Group

RETTENMAIER POLSKA SP. Z O.O.
Dział Żywienia Zwierząt
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 7B
02-366 Warszawa
Tel.:
+48 22 608 51 15
Fax:
+48 22 608 51 51
Pasze@jrs.pl • www.jrs.pl
www.crudefiber concentrate.com
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Ośrodki
produkcyjne

Dostawca
rozwiązań
systemowych

