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ARBOCEL
Nierozpuszczalny, funkcjonalny
koncentrat włókna surowego

Nioska
Przebadany naukowo!
Nierozpuszczalne włókno rekomendowane
przez specjalistów hodowli drobiu

Unikalna
technologia:

Fibrylacja
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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.

Fibrylacja

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.

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

Twoja przewaga konkurencyjna
– ARBOCEL®
Koncentrat włókna surowego z wyjątkową
technologią fibrylacji!
Przebadany naukowo:

„Lepsze wyniki produkcyjne”
(Uniwersytet Kasetsart, Tajlandia 2012)

„Lepsza jakość ściółki”
(Uniwersytet La Tobe, Australia 2011)

strefa wysokiego
ciśnienia

wiązka
włókien

„Mniejsze wydziobywanie piór”

strefa
fibrylacji

(Uniwersytet Hohenheim, Niemcy 2000)
Fibrylacja HPC, schemat procesu
technologicznego

ARBOCEL®
Sieć włókien fibrylowanych HPC
Skala: powiększenie 100x

„Większe rozmiary żołądka mięśniowego”
(Uniwersytet Kasetsart, Tajlandia 2012)
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Uwolnij
potęgę włókna

Fibrylacja

Włókno JRS

Woda

+

8

Fibrylacja

Włókno JRS

sekund

800%
Zdolność wchłaniania wody
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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 HCCP i QS
• Nasz proces zarządzania jakością spełnia normę DIN ISO
9001:2008
®

Formy ARBOCEL :
ARBOCEL® R (sypki)
ARBOCEL® RC (kruszonka)
ARBOCEL® RC Fine (płatkowy)

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

Zwykłe włókno surowe
Wady:

• Najwyższy stopień czystości
• Znormalizowany skład
• Niezmiennie wysoka jakość
• 70% zawartości włókna
surowego

• Duże skażenie

mykotoksynami
70%

• Duża liczba

drobnoustrojów
• Rozpuszczalne włókna
• Wiązanie substancji

odżywczych

70% zawartości włókna
surowego
100% włókna
nierozpuszczalnego

jedynie ok. 10%
włókna surowego!

Doskonała zdolność absorpcji wody 1:8!
Zdolność absorpcji wody (WHC)
9
8

800%

7
6
5
4

ARBOCEL®

Wskaźnik

Dawkowanie:
Pasza dla niosek: 0,8% – 1,0%
Pasza dla kur młodych: 0,8% – 1,5%

3

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

2
1
0

otręby pszenne

śruta
słonecznikowa

kolby zbóż
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ARBOCEL®

Źródło włókna robi różnicę!

Próba wykonana na nioskach na Uniwersytecie
Kasetsart w 2011 wykazała, że różnicę w wydajności
produkcyjnej powoduje źródło włókna, a nie jego ilość:

Układ doświadczenia:
• Grupy kontrolne: 3,5% włókna surowego z
tradycyjnych źródeł
4,0% włókna surowego z
tradycyjnych źródeł

Masa jaja
59,8
59,6

a

59,4

59,44

59,2
59,0
58,8
58,6

b
58,6

58,4
58,2
58,0
57,8

3,5%

ARBOCEL®

g

Ptaki:
• H&N Brown Nick:
8 powtórzeń po 12 niosek w grupie

b
58,43

3,5% +
0,5% włókna z ARBOCEL®

4%

Włókno surowe w żywieniu niosek
Wyniki próby przeprowadzonej na Uniwersytecie Kasetsart, Tajlandia, 2011
a,b: brak wspólnego indeksu w tym samym rzędzie oznacza istotną różnicę.

• Grupa doświadczalna: 4,0% włókna surowego
(3,5% włókna surowego ze
źródła tradycyjnego + 0,5%
ARBOCEL® )
Czas trwania próby:
• tydzień 19 - 34

Stosując ARBOCEL® uzyskano lepszą nieśność,
lepsze wykorzystanie paszy i wyższą masę jaja
w porównaniu z recepturami o tej samej
zawartości włókna.
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Odchów

Odpowiedni przyrost masy ciała na etapie odchowu
zapewni możliwie wczesne wejście w nieśność. Większy
żołądek mięśniowy pod koniec odchowu umożliwia
pobieranie właściwej ilości paszy od samego początku
nieśności.
Przebadany naukowo
Australijski Uniwersytet La Trobe (EPC 2014) zbadał wpływ
włókna z różnych źródeł na przyrosty młodych kur i na inne
parametry związane z wynikami produkcyjnymi. ARBOCEL®
jest znacznie skuteczniejszy biorąc pod uwagę pozytywny
wpływ na wielkość żołądka mięśniowego, wzrost masy
ciała i aktywność enzymatyczną w porównaniu z paszą
kontrolną bez włókna oraz z dodatkiem lignocelulozy
z korą.

Ptaki:
• 36 kurek Hi-Line:
Układ doświadczenia:
• kontrolna: bez dodatku lignocelulozy, 12 ptaków
• Grupa doświadczalna 1: dodano 1,5% lignocelulozy
z korą na górkę, 12 ptaków
• Grupa doświadczalna 2: dodano 1,5% ARBOCEL®
na górkę, 12 ptaków
Czas trwania próby
• 8-16 tydzień życia

Masa i strawność białka
Grupa
kontrolna

Lignoceluloza
z korą

ARBOCEL®

Masa (g)
Masa ciała
Tydzień 16

1419,3

1485,9

Żołądek
mięśniowy

30,2a

32,2ab

a

ab

Aktywność enzymatyczna/narząd/min

b

1580,0
39,4b
-1

Pepsyna

224a

269ab

327b

Trypsyna

a

ab

778b

594

572

Mechanizm działania
• Wysoka zdolność pęcznienia ARBOCEL ®
powoduje rozwój większych żołądków mięśniowych
• Nierozpuszczalne włókno wydłuża czas pozostawania treści pokarmowej w żołądku mięśniowym
• Zapewnione pobranie właściwej ilości paszy
podczas wchodzenia w nieśność

Wyniki z Uniwersytetu La Trobe, Australia: 2011 Yokhana et al. (EPC 2014):
Wpływ włókna z dwóch różnych źródeł na wzrost oraz pracę enzymów trawiennych
u niosek. a,b: brak wspólnego indeksu w tym samym rzędzie oznacza istotną
różnicę (p<0,05)
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ARBOCEL®

Wzrost nieśności

W wielu próbach udowodniono dodatni wpływ ARBOCEL®
na trawienie białka. Przekłada się to na efekt w postaci
lepszej nieśności.
Przebadany naukowo
Próba polowa wykonana z koncentratem włókna surowego
ARBOCEL® na farmie Tynoong North (Australia) wykazała
wpływ 0,8% ARBOCEL ® na nieśność:
Biorąc pod uwagę australijskie ceny jaj, paszy i ARBOCEL® ,
hodowca zarobił dodatkowo 18 000 PLN na każde 25 tys.
ptaków.

Ptaki:
• 50 000 niosek w 2 grupach
Układ doświadczenia:
• Kontrolna: zwykła pasza dla niosek
• Grupa doświadczalna: zwykła pasza dla niosek
z dodatkiem 0,8% ARBOCEL® na górkę
Czas trwania próby:
• maj 2011 - luty 2012
Inna próba przeprowadzona na Uniwersytecie Kasetsart
w Tajlandii w 2011 na ptakach w wieku od 19 do 34
tygodnia także potwierdziła wzrost nieśności o 2%.

Procent nieśności (jaja)
Liczba jaj w tuzinach
Grupa doświadczalna
0,8% ARBOCEL®

478 416

Grupa kontrolna

468 797

Różnica

9 619

Mechanizm działania:
Poprawa trawienia białka prowadzi do poprawy
nieśności.

+ 2,1%

Wynik próby polowej wykonanej na farmie Tynoong North (Australia 2011/12)
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Poprawa jakości ściółki

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.

Jakość ściółki
Wilgotność ściółki
50

40

43,17
39,45

36,36

30
28,64

%
10

0

Tydzień 25

Wyniki te potwierdziła próba na brojlerach przeprowadzona w American University of Beirut:
ARBOCEL® zmniejszył wilgotność ściółki o 10%.

ARBOCEL®

20

ARBOCEL®

Przebadane naukowo
Uniwersytet La Trobe w Australii przebadał w 2011
wpływ ARBOCEL® na jakość ściółki u niosek na podstawie
próby prowadzonej w trakcie pierwszych 13 tygodni
nieśności.

Tydzień 28

Wyniki z Uniwersytetu La Trobe, Australia 2011

Ptaki:
• 50 000 niosek podzielonych na grupę doświadczalną
i grupę kontrolną
Układ doświadczenia:
• Grupa kontrola: bez dodatku ARBOCEL®
• Grupa doświadczalna: ARBOCEL® na górkę
Czas trwania próby:
• tygodnie życia 19 - 32
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ARBOCEL®

Sposób działania
ARBOCEL® ma bardzo dużą zdolność wchłaniania
wody (800%)
• Chłonie wodę w górnym odcinku układu
pokarmowego
• Uwalnia wodę w dolnym odcinku układu
pokarmowego w wyniku ciśnienia osmotycznego
• Ułatwia ponowne wchłanianie wody w dolnym
odcinku układu pokarmowego

Nierozpuszczalne włókno obniża lepkość treści
pokarmowej i przyspiesza pasaż treści pokarmowej
• Przyspiesza pasaż jelitowy
• Ogranicza kolonizację szkodliwych bakterie
• Zmniejsza wilgotność ściółki
• Poprawia konsystencję odchodów
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Ograniczone wydziobywanie
piór i kanibalizm

Wydziobywanie piór stanowi poważny problem w hodowli
niosek, często prowadząc do kanibalizmu i wysokiej
śmiertelności.
Jako przyczynę kanibalizmu wymienia się liczne czynniki
żywieniowe. Za przyczynę kanibalizmu postrzega się dietę
niskobiałkową, niedobór sodu i brak niektórych niezbędnych aminokwasów.
Istnieją mocne dowody na to, że niedobór włókna jest
ważnym czynnikiem sprzyjającym wydziobywaniu piór
i kanibalizmowi.

Mechanizm działania
Przebadane naukowo
Uniwersytet w Hohenheim z Niemiec w 2000 roku poddał
ocenie wpływ ARBOCEL® na wydziobywanie piór i stan
upierzenia niosek.
Wydziobywanie piór %
Grupa doświadczalna
Grupa kontrolna

Stan upierzenia*
głowa+szyja

pierś

2,9

0,11

1,21

10,8

0,31

1,58

Wydziobywanie piór jest efektem niedoboru włókna
surowego.
• W żołądkach mięśniowych ptaków wykazujących
oznaki kanibalizmu znajdowano znaczną ilość piór.
• Pióra mają takie samo działanie na perystaltykę
jelita, jak nierozpuszczalne włókno.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Uniwersytet w Hohenheim w Niemczech
(2000)
*0 = pióra nienaruszone 5 = brak piór
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Opracowania na temat problematyki włókna
surowego w żywieniu niosek

Wysoka zdolność pęcznienia lignocelulozy, czyli
ARBOCEL® , jest bardzo korzystna w paszy rozwojowej,
gdyż przyczynia się do pożądanego wzrostu żołądka
mięśniowego.
W porównaniu do zwykłych źródeł włókna ARBOCEL®
jako lignoceluloza jest dobrym składnikiem
wzbogacającym receptury paszowe o włókno surowe nie
zajmując przy tym zbyt dużej objętości (co liczy się
w przypadku receptur wysokoenergetycznych, np. dla
niosek). ARBOCEL® jest pozbawiony rozpuszczalnych
polisacharydów nieskrobiowych.
Zalecenia paszowe ISA z 2007
(www.hendrix-genetics.com)
Poziomy energetyczne i forma paszy kur nieśnych
„Obecność nierozpuszczalnego (celulozowego) włókna
wydaje się nieodzowna, gdyż powoduje wzrost rozmiarów
żołądka mięśniowego i poprawę strawności skrobi,
a zarazem ogranicza wydziobywanie piór...”

ARBOCEL®

Lohmann Information
Zeszyt 43 (2), październik 2008, strony 22 i nast.:
Włókno w karmieniu niosek
Faza
Pasza rozwojowa
od 7 do 18 tygodnia

Docelowy poziom włókna
surowego
> 5,5%

Powód:
Wymagany umiarkowany wzrost. Wyższy poziom
włókna pomaga ptakom przyzwyczaić się do
spożywania większych ilości paszy, co jest potrzebne
w szczycie produkcji. Celem jest zwiększenie żołądka
Pasza dla niosek

> 3,5 do 4,5%

Powód:
Poprawa jakości ściółki, mniej brudnych jaj,
stabilizacja trawienia, mniejsze problemy z clostridium
Źródło: Na podstawie Robert Pottguter w Lohmann Information, zeszyt 43 (2),
październik 2008, strona 22 i nast.: Włókno w karmieniu niosek
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JRS
Twój najlepszy partner – na całym świecie

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

