
P&D Premium Hubbard : 
Investimentos massivos para preparar o futuro

Líder mundial no segmento de mercado Premium, a Hubbard seleciona e comercializa linhagens de crescimento lento 
a mais de 50 anos. Para preparar-se para o futuro, a Hubbard investiu recentemente 8 milhões de euros nas suas 
operações de P&D Premium na França.

N° 20 Fevereiro 2020

NA PRIMEIRA PÁGINA

Investimentos massivos
A Hubbard sempre adaptou seu programa de seleção 
às tendências dos mercados que exigem, por exemplo, 
uma melhor conformação de carcaça, melhor eficiência 
alimentar, melhor qualidade de carne, sem esquecer 
a rusticidade e o bem-estar animal.
Neste sentido, a Hubbard continua intensificando a 
seleção em sua gama de produtos Premium para 
propor aos clientes um frango mais produtivos e 
eficiente, além de manter o custo de produção da 
carne Premium o mais próximo possível dos custos 
de produção dos produtos convencionais.
Nos últimos 2 anos, a Hubbard renovou inteiramente 
seu centro de P&D Premium na França. Este é um 
enorme projeto que foi objeto de uma grande força 
tarefa no quesito humano e de grandes recursos 
financeiros e materiais.
Este investimento suplementar de 8 milhões de euros, 

nos permite estar melhor 
preparados para o futuro. 
O novo plano implica 
na  imp lementação 
d e  t e c n o l o g i a s  e 
equipamentos de ponta, 
a renovação das granjas 
de P&D e do incubatório 
de Pedigrees. “Os clientes 

da Hubbard serão os maiores beneficiados desse 
grande esforço graças à melhoria da performance, 
sanidade e bem-estar dos animais”, explica Frédéric 
Fagnoul, Diretor de P&D da Hubbard.

Aumento da Pressão de Seleção
Aumentar a pressão de seleção permite obter uma 
melhoria nos resultados de campo muito mais rápido. 
A partir de agora, os níveis de pressão de seleção 
Premium e Convencional são equivalentes. Para 
alcançar este resultado, a Hubbard aumentou o 
tamanho das populações e o número de eclosões de 
cada linha pura do programa de seleção Premium. 
Além disso, a acurácia dos métodos de seleção foi 
aumentada graças à utilização das mais recentes 
tecnologias e técnicas, como por exemplo, a utilização 
de scaners 3D, que nos permitem selecionar os animais 
levando em consideração a qualidade esquelética, 
rendimento de carcaça e qualidade da carne. Além do 
mais, um novo método é utilizado para avaliar o Indice 
de Consumo (FCR) e o comportamento alimentar dos 
animais. Este ganho adicional em avaliação do Indice 
de Consumo significa que menos ração é necessária 
para produzir frangos Premium saudáveis, rústicos e 
com uma carne de qualidade superior.

Novidades
A Hubbard oferece uma vasta gama de reprodutores 
Premium afim de responder às crescentes 
diferenciações de mercados no mundo avícola guiadas 
pelo “GAP” (Global Animal Partnership ou Parceria 
Mundial para os Animais) na América do Norte, e “ECC” 
(European Chicken Commitment ou Compromisso 
Europeu para o Frango) na Europa. “Com diversas 
novas opções em nossa linha de P&D e alguns 
produtos sendo testados no campo, nós estamos 
inteiramente preparados para desenvolvimentos 
futuros neste segmento da indústria avícola”, explica 
Frédéric Fagnoul.

As pessoas por trás dos produtos
A Hubbard tem orgulho de dizer que tem um time 
dedicado que trabalha todo dia para melhorar nossos 
produtos Premium afim de satisfazer os clientes. 
O trabalho de seleção necessita uma certa precisão e 
um grande cuidado com os animais. O bom resultado, 
é reflexo de uma equipe comprometida em fazer esta 
tarefa da melhor maneira possível. Toda a equipe da 
Hubbard tem o objetivo de: “ser a escolha natural 
que traz o gosto da diferença no mundo inteiro!”. •



PROGRAMA QUALIDADE E DE SEGURANÇA 
AMBIENTAL DA HUBBARD: QUAIS 
PROCEDIMENTOS PARA QUAL SEGURANÇA

FOCO ESPECIAL

Roberto Yamawaki homenageado  
com o prêmio “30 under 30”  

no IPPE 2020

Hubbard do Brasil - Gerente de Serviços 
Técnicos da Hubbard do Brasil e Cone Sul, 
Roberto Yamawaki é jovem, mas também 
talentoso, comprometido e entusiasmado 
com seu papel na indústria avícola. Isso 
não escapou à atenção da International 
Production & Processing Expo (IPPE). Roberto 
foi premiado pelo programa IPPE Young 

Leaders “30 Under 30”.

Este programa é projetado para reconhecer 
qualidades de liderança profissional e 
fornecer exposição à maior feira comercial 
do mundo, envolvendo entre outras indústrias, 
o mundo da avicultura. A Hubbard está 
muito orgulhosa e parabeniza Roberto por 
essa enorme conquista. Também é um 
reconhecimento e uma motivação muito 
bem-vindos para continuar a apoiar os muitos  

jovens talentos da empresa.

Ao longo dos anos, a Hubbard tem desenvolvido e implementado projetos de gerenciamento 
global com o objetivo de garantir o fornecimento de produtos e serviços continuamente 
aprimorados aos seus clientes. Os pontos principais do programa de Qualidade e Segurança 
Ambiental (Quality Safety Environment (QSE)) da Hubbard estão descritos abaixo.

1. A Hubbard é uma empresa orientada para o CLIENTE. Uma ampla análise das partes interessadas 
integradas com a produção permite a formalização essencial as necessidades do CLIENTE: expressa 
ou não, presente ou futura. As principais áreas dessas necessidades são:
- biossegurança,
- qualidades físicas e sanitárias dos pintos entregues,
- integridade genética,
- supply chain,
baseando-se em dois fundamentos essenciais: saúde e bem-estar animal.

CERTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO PRINCIPAL OBJETIVO

Depois de aplicar os padrões do SYSAAF (Sindicato dos produtores franceses 
de linhas genéticas de frango e aquicultura) na seleção de linhas e produção de 
matrizes, a Hubbard solicita a validação dos processos com a organização do 
SYSAAF. Os auditores do SYSAAF (geneticistas, gerentes de qualidade) auditam 
o Hubbard a cada 2 anos.

A aprovação do SYSAAF fornece uma garantia sobre o método de seleção e o status de saúde das 
linhagens de frango, bem como a origem e o status de saúde das reprodutoras e de suas progênies. 
A certificação atesta o domínio de habilidades como empresa genética.

O padrão SNA (Sindicato Nacional de Incubatórios) valida a aplicação correta dos 
princípios gerais de controle sanitário no incubatório. Por extensão, e desde 2019, 
isso garante o bem-estar animal no incubatório e nas operações de seleção genética. 
A certificação por 3 anos é entregue pelo especialista da SNA.

A aprovação do SNA permite uma visão externa detalhada dos princípios de higiene, desinfecção, controle 
sanitário e respeito ao bem-estar animal pela Hubbard. Isso certifica os processos desenvolvidos internamente.

A certificação holandesa 'IKB' corresponde ao alvará do SNA. É exigido pelos 
produtores holandeses, mas também pelos produtores belgas, alemães e romenos. 
Ele incorpora os princípios de higiene, mas também a rastreabilidade dos produtos 
entregues. A acreditação só é possível após 100% de satisfação dos pontos da 
norma durante as auditorias semestrais.

Exigida por alguns países da Europa, a aprovação do IKB valida o respeito pela higiene e rastreabilidade. 
É uma visão externa e permite calibrar frequentemente nossas práticas (a cada 6 meses).

O ‘Known Consignor’ demonstra o compromisso do Hubbard com a cadeia de 
segurança da carga aérea. A Direção Geral de Aviação Civil audita a Hubbard 
anualmente para verificar a conformidade com o seu Programa de Segurança.

A implementação de um programa garante a segurança do frete aéreo. Limita o tempo de controle 
no aeroporto (portanto, o tempo total de transporte) e evita o manuseio por funcionários de fora da 
Hubbard (melhor controle sanitário).

O status de ‘Authorized Economic Operator’ (AEO "pacote completo") é emitido 
pela alfândega. Ele protege a cadeia logística. Os auditores aduaneiros avaliam 
nossa cadeia de suprimentos a cada 2 anos.

Essa aprovação permite a simplificação aduaneira e facilita as exportações para muitos dos nossos 
clientes estrangeiros.

Um bom sistema de gerenciamento de qualidade é a principal ferramenta para 
garantir a orquestração correta de todos os requisitos mencionados acima. Uma 
auditoria anual por um organismo credenciado pela COFRAAC garante a melhoria 
contínua do sistema implementado.

Nenhum cliente pede abertamente a Hubbard esse tipo de abordagem. É um desejo puramente 
interno garantir uma gestão sustentável e eficiente de nossos
processos de melhoria contínua.

Na Polônia e nos EUA, outros esquemas de certificação garantem os padrões sanitários: 'ISO 22000' na Polônia e 'USDA NPIP' nos EUA.

Existem muitos parâmetros que podem afetar a qualidade dos pintos do dia. Todos os departamentos e funcionários da Hubbard trabalham todos 
os dias para gerenciá-los, a fim de garantir que todos os clientes recebam pintinhos de qualidade. •

2. As atividades da empresa são organizadas em processos e cada especialista implementa as 
melhores técnicas disponíveis para garantir seu bom funcionamento.

3. Como a melhoria contínua requer a busca contínua pela excelência, a Hubbard utiliza inúmeras 
organizações para validar os sistemas organizacionais em vigor. Podem ser serviços institucionais 
(estatais) ou órgãos de certificação privados recomendado por profissionais reconhecidos representando 
as partes, ex. SNA, SYSAAF, etc.

Hoje, além das aprovações “sanitárias” (validando a utilização de cada incubatório e cada fazenda) 
ou “exportações” (validando o processo de exportação de animais vivos), a Hubbard conta com 6 
certificações ou aprovações, que são uma parte crucial no processo final satisfação do cliente.

Seu próximo encontro  
com Hubbard

2 - 5 de junho de 2020 
PAMED - Tunis - Tunísia

31 de agosto - 2 de setembro de 2020 
VIV MEA - Abu Dabi - E.A.U.

15 - 18 de setembro de 2020 
SPACE - Rennes - França

EM RESUMO



DESDE NOSSOS DISTRIBUIDORES 

China: Hubbard Polônia entregando  
com sucesso à China
Desde 2016, a equipe da Hubbard na Polônia, liderada pelo gerente geral 
Andrzej Rosinski, tem produzido, incubado e entregue com sucesso os pintos 
de avós de um dia à China. Com o recente lançamento do Hubbard Efficiency 
Plus, a Hubbard conseguiu aumentar ainda mais suas vendas através de seu 
cliente 'Shandong Yisheng Livestock and Poultry Breeding Company Co Ltd'. A 
Yisheng é o maior distribuidor de matrizes na China, fornecendo cerca de 16 
milhões de matrizes por ano ao mercado chinês.

Mrs Barbara Zareba supervisiona todos os procedimentos administrativos, 
coordenando todo o processo do início ao fim, sendo assistida pelo gerente 
de incubatório Sr. Bartek Dabek (A direita com a equipe do incubatório). As 
instalações da Hubbard Polônia são credenciadas pela Administração Geral 
das Alfândegas, P.R. China ('GACC') para exportar pintos para a China. Todos 
os pintos são entregues diretamente em veículos com temperatura controlada 
para o aeroporto de Varsóvia. Após a conclusão de todas as formalidades de 
exportação, partem para um voo de 8 horas para o Aeroporto Internacional de 
Pequim. No aeroporto de Pequim, a equipe de suporte local da Yisheng e da 
Hubbard recebem os pintinhos e, após uma breve verificação, os pintinhos são 
cuidadosamente transferidos para as instalações de quarentena da Yisheng, 
onde o processo de multiplicação para o mercado chinês começa. •

Japão: Segunda Assembléia Geral da Associação de Frango Premium do Japão
A 'Japan Premium Chicken Association' (JPCA) foi criada para expandir o 
mercado Premium e seu reconhecimento pelos clientes, varejistas e restaurantes 
japoneses. O JPCA é baseado na antiga associação "Japan Hubbard Color", 
que organizou principalmente trocas de conhecimento para clientes Hubbard 
Premium durante os últimos 30 anos. Em 2019, a JPCA recebeu 2 novos 
membros: Cooperativa Agrícola Ishii e Akadori; a página da JPCA foi atualizada 
(https://nippon-akadori.or.jp) e os membros da JPCA decidiram organizar 
um projeto de educação alimentar focado nos consumidores e crianças em 
cada região do Japão.

A 2ª Assembléia Geral da Associação de Frango Premium do Japão ('Akadori') 
foi organizada na cidade de Kurume, no Japão, nos dias 2 e 3 de outubro de 
2019, e teve um grande sucesso ao reunir 25 participantes de 10 empresas.

David Fyfe (Diretor Global de Negócios), Greg Carter (Gerente de Planejamento 
e Suporte ao Cliente) e Yann Thoueille (Gerente Técnico Regional da Ásia) 
participaram da assembléia geral em nome de Hubbard. Várias apresentações 
foram realizadas com foco em “Qualidade do pintinho”, “Sumário de desempenho 
da linhagem Hubbard Premium e frangos de corte” e “As últimas notícias sobre 
P&D do Hubbard Premium”. No final do primeiro dia, uma festa foi realizada 
em um restaurante tradicional 'Sumitora' no estilo Yakitori, de propriedade do 
presidente 'Yokoo co' ', onde todos os membros puderam provar a deliciosa 
culinária do frango Premium e trocar informações. No segundo dia, os membros 
da JPCA visitaram a fábrica de processamento 'Yokoo Kyuragi', seguida pela 
loja de varejo de carne de aves, 'Mitsusedori-Honpo', gerenciada por 'Yokoo', 
mostrando a grande variedade de produtos processados, além de produtos 
de carne cortados frescos (à esquerda). Durante o almoço, foi realizada uma 
demonstração de educação alimentar, permitindo que todos os membros 
provassem os frangos Premium assados. •

Peru: Hubbard Efficiency Plus apresentado no OVUM - XXVI Congresso 
Latino-Americano de Avicultura

Também conhecido como OVUM 2019, o 
Congresso Latino-Americano de Avicultura 
ocorreu em Lima (Peru), de 8 a 10 de 
outubro de 2019, no qual a Hubbard foi um 
dos principais patrocinadores. Nossos novos 
produtos, a matriz Hubbard Efficiency Plus e 
o recém-aprimorado macho Hubbard M77, 
foram lançados oficialmente na América Latina 
durante este evento que reuniu mais de 4.000 
pessoas do mercado avícola de toda a região.

Representantes das mais importantes empresas 
avícolas visitaram o estande da Hubbard procurando informações sobre as vantagens e atributos positivos 
do novo pacote de matrizes Hubbard recomendado para a América Latina. Grandes expectativas sobre 
o desempenho das galinhas Hubbard no campo e uma forte inclinação para testá-las foram fortemente 
expressas. O ano de 2020 será um período de muitos testes de campo em muitas empresas diferentes, 
onde todos tem demonstrado desejo de testar os frangos de corte deste novo pacote. A Hubbard está 
ansiosa e confiante com isso.

O HUBBARD EFFICIENCY PLUS APRESENTADO PARA AS INDÚSTRIAS  
AVÍCOLAS AO REDOR DO MUNDO

Hubbard lança o Hubbard Efficiency Plus nos EUA
Em associação com as equipes da Hubbard de todo o mundo, a Hubbard LLC tem o orgulho de anunciar 
o lançamento da matriz Hubbard Efficiency Plus para o mercado dos EUA. As primeiras matrizes foram 
alojadas desde o verão de 2019. Em julho, o macho Hubbard M77 x Efficiency Plus foi alojado em uma 
empresa líder em produção de ovos férteis. No início de outubro, o primeiro lote do cruzamento Hubbard 
M99 x Efficiency Plus foi alojado na mesma empresa.

A Hubbard LLC visitou e informou a indústria do novo produto em conjunto com a Hubbard SAS para 
maximizar o lançamento global da nova fêmea convencional. A Hubbard destacou as excelentes características 
econômicas que agora estão disponíveis para a maior indústria de frangos do mundo.

O Hubbard Efficiency Plus representa uma combinação perfeita de desempenho avançado ao nível de 
matrizes e frangos de corte. Os clientes se beneficiarão de um alto número de ovos e pintos, da robusta 
taxa de crescimento dos frangos e da alta produção de carne vendável de boa qualidade. Além disso, a 
excelente eficiência alimentar resulta em vantagens econômicas para os produtores e sustentabilidade 
para o meio ambiente.

Como parte do lançamento da Hubbard Efficiency Plus, a Hubbard LLC realizou uma reunião de vendas 
e serviços técnicos em Walpole para examinar os significativos investimentos em P&D realizados em 
Walpole e para conhecer mais sobre a excelente evolução genética das linhas puras do Efficiency Plus.

A Hubbard planejou futuros testes de frangos 
de corte e avaliações de rendimento no 
mercado dos EUA e revisará o progresso do 
produto nos mercados americano e latino-
americano sob a orientação dos gerentes de 
produto: Dale Fowler para os EUA e Roberto 
Yamawaki para a América Latina.

Argélia: lançamento da matriz Hubbard Efficiency Plus

A Hubbard se concentrou 
no lançamento de sua nova 
matriz convencional, a Hubbard 
Efficiency Plus, durante uma das 
principais reuniões do setor em 

Magrebe, o 'SIMA SIPSA', realizado em Argel, de 7 a 11 de outubro de 2019.

Muitos profissionais da avicultura encontraram a equipe no estande da Hubbard para conhecer 
as vantagens da Hubbard Efficiency Plus como a sua alta eficiência em todos os níveis da 
cadeia de produção; de reprodutoras aos frangos de corte e abate. Os visitantes demonstraram 
um profundo entusiasmo em um mercado estruturado para operações integradas, buscando 
sempre a melhor oferta com o melhor desempenho econômico ao longo de todo o processo.

A matriz Hubbard Efficiency Plus já está disponível na Argélia através do distribuidor local 
"Hubbard Algeria", que começou a comercializar o produto no final de 2019.

Equipe Hubbard para a América em Walpole (NH).

Ruanda: Hubbard apresenta o Efficiency Plus na África 
Oriental durante a Poultry África exhibition

A segunda edição do Poultry Africa Show, organizada 
pela VIV, foi realizada em Kigali, Ruanda, nos dias 
2 e 3 de outubro de 2019. Esta exposição foi o 
evento perfeito para a Hubbard comunicar o mercado 
sobre o lançamento da matriz Hubbard Efficiency 
Plus para a região da África Oriental. Esta nova 
reprodutora substitui todas as reprodutoras Hubbard 
convencionais anteriores, e é projetada para apresentar 
boa performance sob condições difíceis e diferentes. 
Os avicultores da África Oriental já se beneficiam 
das melhorias contínuas de desempenho das linhas 
Hubbard., como conversão alimentar, boa viabilidade, 
ganho diário de peso, etc. Agora, com o Hubbard 
Efficiency Plus ainda melhores resultados de campo 
podem ser esperados.

Durante esse show, a Hubbard foi destacada pela 'Avipro East Africa Ltd', uma filial do distribuidor 
de longo prazo de matrizes Hubbard 'Avipro' nas Ilhas Maurício e agora também operando no 
Quênia. A Avipro East Africa Ltd começará a fornecer as matrizes Hubbard Efficiency Plus a 
partir do início de 2020. As granjas de reprodutoras e incubatórios na África Oriental esperam 
uma fonte local ou, no máximo, regional para o seu fornecimento de matrizes há algum tempo. 
Agora isso é possível graças às instalações da Avipro East Africa. Essa novíssima operação de 
avós combinada com a genética mais recente dará à indústria da África Oriental a possibilidade 
de se tornar ainda mais competitiva.

A Hubbard e a Avipro East Africa permanecem focadas nas necessidades do cliente e do 
mercado e buscam a satisfação do cliente, continuando a oferecer suporte de alto nível para 
obter os melhores resultados da nova geração Hubbard Efficiency Plus para o benefício da 
indústria avícola na região.

A equipe da Hubbard se preparou para o OVUM 2019: Mark Barnes - Gerente 
Geral da Hubbard LLC, David Fyfe - Gerente de Negócios Globais, Arnoldo 
Ruiz - Gerente de Vendas e Serviços de Tecnicos da América Latina, Roberto 
Yamawaki - Gerente Técnico Brasil e Cone Sul e Carlos Antonio - Gerente Geral 
Hubbard do Brasil (Brasil / Cone Sul).



O tempo voa rápido...! Após quase 45 anos de leal serviço a 
companhia, Alastair Lewin se aposentou da Hubbard no final 
de dezembro de 2019.

Alastair iniciou sua carreira em 1º de agosto de 1974 na 
Shaver Poultry Breeding Farms em Bawdeswell Norfolk, Reino 
Unido. Ele ocupou vários cargos de gerência ao longo de sua 

carreira e passou vários períodos vivendo / trabalhando em outros locais na empresa Shaver, como na Nova 
Zelândia (1976 - 1980), na França (1981 - 1986) e uma segunda passagem no Reino Unido (1986 - 1988). 
Também, um período destacado na Robina Corp nas Filipinas (1988 - 1990) a qual foi uma experiência 
muito gratificante e ajudou a moldá-lo na pessoa que ele é hoje.

Alastair passou seus momentos mais felizes e instrutivos ao trabalhar ao lado de colegas nas granjas de 
reprodutoras, manejando e observando galinhas.

Alastair é da “velha escola”: não há muito que ele não saiba ou não tenha visto, e em todos os lugares em 
que esteve envolvido e com grande contato, interno ou externamente com os clientes, resultaram em um 
benefício real, tanto em termos de humanidade quanto em valor profissional agregado em qualquer operação.

Tal dedicação a suas missões não poderia ter sido possível sem o forte apoio de sua família. Agora é hora 
de desejar uma aposentadoria feliz e agradável com os seus amigos mais próximos, Alastair! •

CONTATOS
AMERICAS - HUBBARD LLC

1070 Main street
Pikeville, TN 37367 - U.S.A.

Tel. +1 (423) 447-6224
contact.americas@hubbardbreedersusa.com

E.M.E.A. - HUBBARD S.A.S.
Mauguérand

22800 Le Foeil - Quintin - FRANCE
Tel. +33.2.96.79.63.70

contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIA - HUBBARD S.A.S.
Mauguérand

22800 Le Foeil - Quintin - FRANCE
Tel. +33.2.96.79.63.70

contact.asia@hubbardbreeders.com

Alastair Lewin: rumo a uma nova página 
para escrever

AS PESSOAS ATRÁS DA HUBBARD

Hubbard lança o macho Hubbard M77  
nos EUA e América Latina
A Hubbard tem o orgulho de anunciar que lançou a linhagem 
macho Hubbard M77 nos EUA. Este produto será um 
complemento e não como um substituto para o já bem-
sucedido macho Hubbard M99.

O Hubbard M77 é produzido nas instalações de P&D da Hubbard 
em Walpole, New Hampshire e agora é fornecido aos EUA e à 
América Latina. Nesse momento, todos os clientes de avós da 
América Latina recebem o estoque de matrizes Hubbard M77 
dos EUA ou da França.

O Hubbard M77 tem provado ser uma boa opção para as empresas 
independentes de ovos incubáveis as quais exportam ovos para incubação 
para uma ampla variedade de países. Esse macho adiciona um pouco 
mais de carne branca à progênie sem sacrificar nenhuma outra 
característica do frango. Proporcionando um excelente rendimento 
total e uma pigmentação amarela a pele e as canelas - uma exigencia 
para muitos mercados de aves vivas.

Este macho já é utilizado há muitos anos e com grande sucesso em outras partes do mundo.  
Os resultados do campo confirmam que este é um macho reprodutor que:

• proporciona ótima fertilidade,

• requer algumas kilocalorias extras em relação ao macho M99,

• é tolerante em relação ao manejo,

• se destaca em condições estressantes,

• possui uma estrutura maior que a do Hubbard M99.

O primeiro alojamento de machos Hubbard M77 com as Fêmeas Hubbard Efficiency Plus foi 
no sul da Geórgia em 29 de julho de 2019. Mais de 250.000 matrizes deste cruzamento estão 
programados para serem alojados na indústria de frangos dos EUA nos próximos 12 meses.  
Em meados de 2020, a Hubbard poderá realizar avaliações em larga escala de frangos e análises 
de rendimento nos EUA e na América Latina. •

Panama : XXX Congreso Nacional  
de Avicultura

Como é tradição, a Hubbard LLC apoiou a 
Associação Nacional de Avicultores do Panamá 
(ANAVIP) como Patrocinadora Ouro em seu 

congresso nacional anual de avicultura.

A maioria das pessoas envolvidas com matrizes e 
frangos de corte das principais empresas de aves 
do Panamá (Grupo Melo, Productos Toledano, 
Arce Avicola, Avicola Chong, Cooperativa Juan 
XXIII, Italcol-Panamá etc.) compareceram ao 
stand da Hubbard para serem informados sobre 
os novos produtos Hubbard e suas vantagens. 
Várias empresas demonstraram grande interesse 

em testar a nova linhagem durante 2020.

Além da presença da Hubbard na exposição, 
Arnoldo Ruiz fez uma apresentação com o tema 
'Sistemas de produção alternativos em frangos de 
corte coloridos', que também foi muito assistida.

Obtenha a documentação mais recente 
no site da Hubbard!

www.hubbardbreeders.com

NOUVEAU

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
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HUBBARD CONVENTIONNEL 

EFFICIENCY PLUS

PARENT STOCK
Guide and Nutrient specifi cations

PREMIUM

le choix naturel !
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HUBBARD PREMIUM

LEADER MONDIAL DES MARCHÉS PREMIUM !

VOTRE CHOIX
UNE RÉPONSE ADAPTÉE À VOTRE CAHIER DES CHARGES

NOTRE ENGAGEMENT
VOUS FAIRE BÉNÉFICIER DE NOS 50 ANS D’EXPÉRIENCE EN PREMIUM
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EM RESUMO


