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NORD-POL
HATCHERY
GERCZAK
Doświadczenie
i zadowolenie Klientów

GERCZAK Nord-Pol Hatchery to firma z długimi
tradycjami. Jest doskonale znanym w Polsce
i za granicą producentem wysokiej jakości
piskląt indyczych.
Jej właścicielami są Danuta i Anatol Gerczak,
jeden z najlepszych specjalistów z branży
z ponad 30-letnim doświadczeniem. W 1998 roku
w Lasecznie koło Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) zbudowali od podstaw nowoczesną wylęgarnię. Tam też do dziś mieści się siedziba firmy.
W 2005 roku zakład przeszedł gruntowną modernizację zgodną z restrykcyjnymi normami Unii
Europejskiej. Wyposażono go w zaawansowane
technologicznie urządzenia marki Petersime,
umożliwiające stosowanie światowych rozwiązań
w produkcji zdrowego i spełniającego najwyższe
standardy materiału hodowlanego.
Przełomowym krokiem w rozwoju marki było
stworzenie w 2013 roku własnych stad rodzicielskich indyków. Znajdują się w północno-wschodniej Polsce, w regionie charakteryzującym się piękną przyrodą, świeżym powietrzem,
nieskażoną naturą czyli doskonałym otoczeniem
do reprodukcji indyka. Położenie zapewnia pełną
bioasekurację.
Zespół ferm rodzicielskich jest obecnie najnowocześniejszym kompleksem tego typu w Europie.

Innowacyjne procedury obowiązujące na każdym
etapie gwarantują pełne bezpieczeństwo biologiczne finalnego produktu. Pracownicy firmy
to wyspecjalizowany zespół niemal 100 osób,
które dbają o najlepsze rozwiązania i stale uzupełniają swoją wiedzę.
Przedsiębiorstwo działa w pełnym zintegrowanym
cyklu, na który składają się: stado rodzicielskie,
produkcja jaj, wylęg oraz dystrybucja. Wszystko
odbywa się zgodnie z polityką jakości przyjętą
przez firmę. Jej skuteczność potwierdzają znakomite wyniki i dotychczasowe osiągnięcia.
Od początku działalności w komfortowych
warunkach na świat przyszły miliony zdrowych
piskląt. Ich odbiorcami są czołowe firmy drobiarskie zajmujące się hodowlą i ubojem indyków oraz
hodowcy indywidualni. Oferta w pełni zadawala
wysokie wymagania kontrahentów nie tylko
z Polski, ale również z Litwy, Białorusi, Ukrainy,
Czech, Rosji i Niemiec.
Innowacyjność, rozwój, doświadczeni specjaliści,
stały nadzór, dobra współpraca, terminowość,
a przede wszystkim troska o wysoką jakość
produktów sprawiają, że GERCZAK Nord-Pol
Hatchery to firma ciesząca się niezmiennym uznaniem i zaufaniem Klientów.
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PISKLĘTA
INDYCZE
Zdrowa jakość

Oferta GERCZAK Nord-Pol Hatchery to jednodniowe, najwyższej jakości pisklęta indycze typu
BUT BIG-6 z własnych stad rodzicielskich oraz
Hybrid Converter pochodzące z jaj uznanych światowych ferm zarodowych z Kanady. Pracujemy
tylko ze sprawdzonymi dostawcami, cieszącymi
się prestiżem i zaufaniem w branży. Gwarantujemy jednorodność materiału genetycznego.
W wylęgarni stosujemy najnowocześniejsze
rozwiązania. Pisklęta przychodzą na świat dzięki
aparatom Petersime, lidera w produkcji i stosowaniu zaawansowanych światowych technologii. Trafiają do nich odkażone jajka, które
po dziesięciu dniach poddaje się świetleniu w celu
wyeliminowania tych niezapłodnionych. Zapłodnione wracają ponownie do komór lęgowych,
a następnie do aparatów klujnikowych. Po kilku
dniach następuje wylęg.

Nad prawidłowym przebiegiem cyklu czuwa
oprogramowanie aparatów kontrolujących
podstawowe parametry – wilgotność, temperaturę i wentylację. Cały proces produkcyjny
podlega reżimowi sanitarno – weterynaryjnemu
i jest nadzorowany przez najlepszych fachowców
z branży indyczej. Aby wyeliminować jakiekolwiek
wady piskląt do procesu seksowania zaangażowani zostali wyłącznie pracownicy z Korei Południowej.
Po selekcji ptaki są przygotowywane do transportu specjalistycznymi samochodami, które
dowożą je do odbiorców.
Dzięki nowoczesnemu systemowi wylęgu oraz
możliwościom technicznym możemy wyprodukować do 8 milionów piskląt rocznie.
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STADA
RODZICIESLKIE
Pełna bioasekuracja i nowoczesność

Własne stada rodzicielskie to gwarancja
pochodzenia naszych produktów i ich najwyższej jakości. Ptaki dorastają w naszych nowoczesnych fermach odchowu, dzięki czemu
od samego początku procesu produkcji mamy
pełną kontrolę nad jakością jaja wylęgowego. Po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości są przewożone do ferm nieśnych, które
znajdują się w Białym Dworze, Koziej Górze
i Babiętach Wielkich. Nad prawidłowym przebiegiem każdego etapu czuwają nasi najlepsi
pracownicy oraz lekarze weterynarii. Wszystko
odbywa się z zachowaniem restrykcyjnych
norm sanitarnych.
Szczególną wagę przykładamy do warunków,
w jakich przebywają indyki. Zapewniamy im
komfortowe otoczenie. Wszystkie obiekty zostały
zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami. Są szczelnie zamknięte oraz wyposażone
w nowoczesne systemy wentylacji kominowej

i tunelowej (Combi-Tunnel). Dzięki temu bez
względu na sezonowe zamiany pogody, panuje
w nich stały klimat. To pozwala również zachować
właściwe i niezmienne parametry produkcji.
Budynki są wyposażone w nowoczesne urządzenia
sterujące, systemy schładzania, pompy do sanityzacji wody, czujniki Co2, wilgotności, podciśnienia,
temperatury oraz szybkości przepływu powietrza.
Nasze fermy nieśne są największe w Polsce, dlatego
w krótkim czasie możemy zrealizować duże zamówienia. Stosowane przez nas rozwiązania technologiczne zapewniają pełne bezpieczeństwo biologiczne. Pisklęta pochodzące z jednego stada mają
wysoki i jednorodny status zdrowotny, co znacznie
ułatwia odbiorcom dalszą hodowlę.
Nasze obiekty są położone w rejonach zapewniających pełną bioasekurację – w pobliżu lasu, z dala
od jakichkolwiek innych obiektów inwentarskich.
Nie są narażone na żadne szkodliwe czynniki.
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TRANSPORT
Jesteśmy w całej Europie

GERCZAK Nord-Pol Hatchery poza produkcją
zajmuje się również dystrybucją. Dysponujemy własnym, wyspecjalizowanym zespołem
transportowym przystosowanym do przewozu
piskląt. Zróżnicowana pojemność floty umożliwia nam dostarczenie produktów do fermy
każdej wielkości. Docieramy do kontrahentów
na terenie całej Europy.

niki atmosferyczne. Są wyposażone w system
kontroli klimatu, utrzymujący stałą temperaturę, wilgotność oraz poziom CO2. Dzięki temu
temperatura piskląt pozostaje niezmienna przez
cały czas podróży, a nasi Klienci bez względu
na dzielącą nas odległość otrzymują asortyment najwyższej jakości.

Samochody zapewniają niezmienne komfortowe warunki dostawy bez względu na czyn-

Sprawna lo gist yka p oz w ala nam sz ybko
i skutecznie realizować zamówienia.
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ZDROWA
JAKOŚĆ
Polityka jakości

ZDROWA
JAKOŚĆ

Podstawowym celem Zarządu i pracowników
GERCZAK Nord-Pol Hatchery jest budowanie
zaufania odbiorców, dostarczanie najlepszej
oferty, wzrost konkurencyjności, zaspokajanie
potrzeb każdego hodowcy. Wysokie standardy
zapewnia polityka jakości, która powstała
w oparciu o najważniejsze dla nas wartości.
W trosce o zadowolenie Klientów, przestrzegamy ich każdego dnia. Dotyczą wielu obszarów
naszej działalności.

Gwarancja jakości
Nasze pisklęta są odporne, zdrowe, bo przychodzą na świat w komfortowych warunkach,
pod rygorystycznym nadzorem. Zapewniamy
naszym odbiorcom ofer tę najwyżej jakości
dzięki starannie selekcjonowanym i pielęgnowanym stadom rodzicielskim oraz systematycznej i rygorystycznej kontroli weterynaryjnej
i zootechnicznej.

Innowacyjność
Nasz zakład inwestuje w najnowocześniejsze
technologie m.in. najlepsze aparaty wylęgowe, samochody transportowe wyposażone
w kontrolę zawartości dwutlenku węgla. Stale
monitorujemy nowości na r ynku drobiarskim, starając się wdrażać je w naszej firmie
i na bieżąco udoskonalać ofertę.

Rozwój
Naszym celem jest doskonalenie organizacji
pracy na każdym stanowisku oraz podnoszenie
kwalifikacji kadry przez udział w konferencjach,
szkoleniach z zakresu nowości technologicznych
i innowacyjnych rozwiązań.

Warunki pracy
Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych
pracowników. Chcemy, aby zespół fachowców
mógł w skupieniu, a przede wszystkim komfortowych warunkach wykonywać swoje obowiązki.
Nowoczesne urządzenia pozwalają pracownikom rozwijać swoje umiejętności oraz zwiększać efektywność produkcji.

Troska o zwierzęta
W naszym zakładzie przykładamy szczególną
wagę do warunków, w jakich przebywają ptaki oraz
odbywa się transport. Indyki są objęte pieczołowitą opieką, co zapewniają najlepsze urządzenia,
a przede wszystkim znakomici specjaliści.

Ochrona środowiska
Nasza firma mieści się w przepięknym regionie,
jakim są Warmia i Mazury. Dlatego przestrzegamy zasad ekologii i pilnujemy, aby nie zanieczyszczać środowiska. Odpowiednio segregujemy i usuwamy odpady, nie dostarczamy
chemikaliów. Dbamy o miejsce, w którym pracujemy i które zapewnia nam doskonałe warunki
do działalności.
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