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REPORTAŻ

MSD Animal Health jest wiodącym dostawcą 
produktów chroniących przemysł drobiarski przed 
głównymi patogenami. Usługi oferowane przez fir-
mę realnie wpływają na poprawę wydajności i ren-
towności stad. Portfolio szczepionek MSD Animal 
Health zapewnia doskonałą, długoterminową ochro-
nę przed chorobami zakaźnymi drobiu. Szeroko za-
krojone badania i rozwój pozwalają optymalizować 
sposoby ochrony stada, poprawiać jego dobrostan 
i zwiększać wydajność produkcji. 

VINOVO
nowoczesne narzędzie wczesnej
odporności

24 listopada właściciele wylęgarni drobiu i lekarze weterynarii spotkali się na konfe-
rencji zorganizowanej wspólnie przez MSD Animal Health Poland oraz Viscon Group 
Eastern Europe. Spotkanie poświęcone było tematowi szczepionek rekombinowanych, 
a w szczególności innowacyjnym szczepieniom w technologii in-ovo. 

Z kolei Viscon konstruuje i dostarcza zaawanso-
wane technologicznie, unikalne i niezawodne roz-
wiązania z zakresu automatyzacji produkcji. Auto-
matyzacja Viscon wyznacza standardy rozwiązań 
w branży, ale zawsze budowana jest pod potrzeby 
konkretnego klienta. Firma Viscon rośnie i rozwi-
ja się wraz z branżą, a dziś jest jednym z liderów 
rynku inteligentnych rozwiązań automatyzacji dla 
wylęgarni brojlerów, niosek i stad rodzicielskich na 
całym świecie. Ich zautomatyzowane linie technolo-
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giczne wspierają procesy produkcji i przetwarzania 
produktu w przedsiębiorstwach z branży nie tylko 
drobiarskiej, ale też spożywczej, ogrodniczej, logi-
stycznej oraz wielu innych.

Jednym z głównych punktów konferencji była 
wizyta w fabryce Viscon Group Poland w Słupsku. 
Uczestnicy mogli przyjrzeć się pracy linii Vinovo, 
zapoznać się z maszynami używanymi w procesie 
i zadać nurtujące ich pytania. Uzupełnieniem wizyty 
w fabryce były prezentacje przedstawicieli obu firm: 
Łukasza Garbino, VGP; Damona Lawrenca, VHA oraz 
ze strony MSD Animal Health: Małgorzaty Rempu-
szewskiej oraz Kamila Krysiaka. Producenci podkre-
ślali istotę współpracy obu firm oraz korzyści wynika-
jące z połączenia innowacyjnych leków i nowoczesnej 
technologii szczepień. 

Połączenie sił pomiędzy MSD Animal Health a Vi-
scon promowane jest hasłem „Partnerzy w ochro-
nie”, które odzwierciedla współpracę na rzecz zdro-
wia piskląt. Zintegrowany i wydajny proces in ovo 
zapewnia wysoką odporność piskląt już na etapie 
zarodka. Ta synergiczna współpraca tworzy pro-
gram łączący szerokie portfolio szczepionek MSD 
Animal Health z technologią szczepień in ovo Vino-
vo. Proponowana metoda zapewnia nowy standard 
bezpiecznego i skutecznego szczepienia in ovo, po-
prawiając dobrostan ptaków, zmniejszając reakcje 
poszczepienne i zapewniając ptakom lepszą ochro-
nę. Połączona wiedza specjalistyczna umożliwia: wy-
krywanie żywych zarodków za pomocą technologii 
detekcji bicia serca, monitorowanie dokładności i ja-
kości szczepień w czasie rzeczywistym, oddzielanie 
jaj żywych od jaj niezapłodnionych oraz martwych. 
Vinovo wynosi szczepienie na nowy poziom poprzez 
integrację maszyn i innowacyjne rozwiązania. Ma-
szyny te wykrywają i szczepią żywe zarodki, a na-

stępnie przenoszą je do koszy klujnikowych. Jaja 
niezapłodnione oraz martwe transportowane są do 
wydzielonej strefy i dopiero tam usuwane, zapewnia-
jąc najwyższy poziom higieny procesu szczepienia. 
Vinovo & MSD Animal Health zapewniają wsparcie 
i szkolenia, aby pomóc jak najlepiej wykorzystać 
program ochrony. Doradztwo w zakresie przechowy-
wania i przygotowania szczepionek, a także obsłu-
gi i  konserwacji maszyn do szczepienia wspomaga 
skuteczność programu.

Polskie Drobiarstwo dziękuję za zaproszenie 
do uczestnictwa w konferencji. n


