
Zagadnienia
- omówienie najważniejszych
  jednostek chorobowych świń
- setki unikatowych zdjęć objawów chorób
- opis możliwości diagnostycznych
- informacje o prawidłowym badaniu i próbkobraniu
- omówienie właściwego postępowania

NAKŁAD: 10 000 egz.
FORMAT książki B5 (176/250)
OBJĘTOŚĆ: 300 stron
TERMIN WYDANIA  czerwiec 2019
TERMIN NADSYŁANIA  ZGŁOSZEŃ  kwiecień 2019
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CENNIK OGŁOSZEŃ

rozmiar format (+5 mm spad) cena
1 strona 176/250 6 500 zł netto

1/2 strony pion 85/250, poziom 176/123 4 000 zł netto

wyklejka 176/250 8 000 zł netto

WIĘCEJ INFORMACJI:

Emilia Granos-Burkert
e.granos@topagrar.com.pl  
tel. 61 886 29 23

Rozpoznawanie chorób świń jest bardzo trudne. Nasza najnowsza publikacja dla wszyst-
kich związanych z produkcją trzody chlewnej – „Atlas chorób świń” opisuje najważniejsze 
występujące w Polsce choroby trzody chlewnej. Omawiamy w nim zarówno choroby 
wirusowe, bakteryjne, parazytologiczne, a także technopatie i inne schorzenia spotykane 
w chlewniach. Na setkach fotografii przedstawiamy objawy kliniczne i anatomopatolog-
iczne opisywanych chorób. Na wykresach pokazujemy okresy występowania objawów, 
terminy szczepień i ewentualnego postępowania. Atlas zawiera wartościowe infor-
macje o niebagatelnych w zwalczaniu chorób czynnikach związanych z dobrostanem, 
zarządzaniem, odpowiednim sprzętem i wyposażeniem chlewni. 
Ideą „Atlasu chorób świń” jest pokazanie za pomocą nowoczesnych metod, obrazem, 
symbolem, schematem i słowem, to co w dotychczasowy sposób było omawiane za 
pomocą tysięcy słów. 

Autor dr nauk weterynaryjnych Piotr Kołodziejczyk



ZAMÓWIENIE
DLA:
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
DZIAŁ OGŁOSZEŃ

Emilia Granos-Burkert
e.granos@topagrar.com.pl  
tel. 61 886 29 23

Zamawiam ogłoszenie w publikacji specjalnej

dla lekarzy weterynarii i studentów
medycyny weterynaryjnej

ATLAS
CHORÓB 
ŚWIŃ
reklama: ...............................   strony 

format: ..................................  mm

koszt .....................................  zł (plus VAT)

y  gotowe materiały zostaną dosłane do 30. 04. 2019

y   powyższe zalecenia potwierdzam własnoręcznym podpisem, akceptując cenę
        i warunki zamieszczania ogłoszeń, zawarte w Cenniku Ogłoszeń oraz zobowiązuję
        się zapłacić ustaloną kwotę po ukazaniu się ogłoszenia. Wszelkie indywidualne
        uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia Działu Ogłoszeń.
        Jednocześnie wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu zleceniodawcy.
 

Polskie Wydawnictwo 
Rolnicze Sp. z o.o.

ul.Metalowa 5
60-118 Poznań

Dział ogłoszeń:
reklama@topagrar.pl

Firma: ..............................................................................................

Adres: ..............................................................................................
  ulica     nr

           ..............................................................................................
          kod     miejscowość

           ..............................................................................................
          tel.     e-mail:

           ..............................................................................................
           NIP     podpis zlecającego
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