Publikacja z serii poradnik eksperta pt.:

„Rozród i żywienie świń nowoczesnej genetyki”

Autor: praca zbiorowa

ii, zo ot ec
et er yn ar

hn ik ów

i ho do w

iń
có w św

IENIE
W
Y
Ż
I
D
I
ENETYK
ROZRÓ
D od at ek

rz y
dl a le ka

w

ESNEJ
OWOCZ

ŚWIŃ N

G

O

płacalność chowu trzody chlewnej zależy w największym stopniu od optymalnego wykorzystania
potencjału rozrodczego loch stada podstawowego,

w tym od liczby miotów oraz od liczebności odchowywanych prosiąt. Dlatego przygotowujemy specjalnie dla
hodowców i producentów świń, a także lekarzy weterynarii wydanie Poradnika eksperta: „Rozród i żywienie świń
nowoczesnej genetyki”, w którym szczegółowo opiszemy
wszystkie najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem
optymalnego żywienia. Zaprezentujemy w jaki sposób
zadbać o przygotowanie loszek i knurków hodowlanych
do rozrodu, a także czym się kierować przy wyborze genetyki loch stada podstawowego oraz doboru samców
do rozrodu. W publikacji nie zabraknie także artyku-

dowlany
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łów poradnikowych z zakresu biotechnologii rozrodu,
w tym konfekcjonowania nasienia oraz nowoczesnych
i efektywnych metod inseminacji.

ZAŁOŻENIA WYDAWNICZE:
1. Zeszyt z serii „poradnik eksperta”
2. Nakład: 10 tys. egz.
3. Format stron: A4, 210 mm × 297 mm.
4. Objętość: ok. 84 stron.
5. Okładka: lakierowana, papier okładki ponad 250 g/m2.
6. Papier: kreda około 130 g/m2.
7. Termin ukazania: maj 2021 r.
8. Termin gotowych materiałów reklamowych: 23 kwietnia 2021 r.
9. Możliwości reklamowe:
 reklamy wewnątrz zeszytu, wielkość reklam:
1/1 strony: 190 mm × 270 mm;
1/2 strony: 190 mm × 133 mm lub 133 mm × 190 mm lub 94 mm × 270 mm;
1/3 strony: 61 mm × 270 mm lub 190 mm × 88 mm;
1/4 strony: 45 mm × 270 mm lub 190 mm × 66 mm;
 IV strona okładki, wielkość reklam:
1/1 strony: 190 mm × 270 mm.
10. Cennik reklam:
 1/1 strony – 5 500 zł;
 1/2 strony – 2 900 zł;
 1/3 strony – 2 000 zł;
 1/4 strony – 1500 zł;
 IV str. okładki – 6 500 zł.
* ceny netto

