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Linia pasz BIOFEED „Tradycja z Natury” 
dedykowana jest w trosce o dobrostan drobiu 
przydomowego. Pozwala osiągnąć  optymal-
ne przyrosty oraz wysoką nieśność kur.

Wybór tej linii żywienia pozwala osiągnąć wysokie wy-
niki produkcyjne drobiu, uzyskiwane dzięki ograniczeniu 
obciążenia układu pokarmowego, poprzez  zastosowanie 
naturalnych dodatków ziołowych pozwalających ograni-
czyć czynniki stresogenne. „Tradycja z Natury” polecana 
jest hodowcom ceniącym wysoką jakość w połączeniu  
z wynikami produkcyjnymi i dobrostanem swojego drobiu.

Nasze produkty rekomendujemy do gospodarstw na-
stawionych na bardzo dobre przyrosty, wysoką nieśność 
oraz niski współczynnik  wykorzystania paszy.

Wysoka koncentracja składników pokarmowych w linii 
„Tradycja z Natury” BIOFEED dla drobiu w połączeniu  
z odpowiednim zarządzaniem stadem pozwala na uzy-
skanie najlepszych wyników produkcyjnych.

wszystkie mieszanki paszowe z linii pasz dla drobiu przy-
gotowane są w oparciu o naturalne surowce pochodzące od 
sprawdzonych dostawców. Nie zawierają antybiotyków.

„Tradycja z Natury” - linia w 100% z produktów BEZ GMO, 
wzbogacona o dodatek marchwi, pokrzywy oraz krwaw-
nika pospolitego.

www.biofeed.pl



Ogólne zasady utrzymania 

Warunkiem prawidłowego prowadzenia chowu jest za-
pewnienie kurczętom i kurom optymalnych warunków 
środowiskowych niezbędnych do ich wzrostu, utrzymania 
i prowadzenia produkcji.

Przed przyjęciem piskląt pomieszczenia i sprzęt powinny 
być przygotowane przez:

  umycie

	 	 dezynfekcję

	 	 rozłożenie	ściółki

	 	 nagrzanie	do	właściwej	
  temperatury

	 	 światło

PISKLĘTA



       Temperatura

Kurnik powinien być nagrzany przed wstawieniem piskląt 
do ok. 31-33 stopni. Miernikiem właściwego nagrzania 
kurnika jest równomierne rozmieszczanie kurczaków. 
Skupianie kurcząt pod promiennikiem świadczy o zbyt 
niskiej temperaturze.

Gromadzenie kurcząt w karmnikach jest dowodem na złe 
podścielenie lub zbyt niską temperaturą podłoża.

Skutki nieodpowiedniej temperatury:

• wodobrzusze – brak cyrkulacji, przegrzanie
• brak lub spowolnienie resorpcji woreczka żółciowego 

– chłodne powietrze

       Światło

Światło ma istotny wpływ na łatwość oraz ilość pobiera-
nej paszy i wody. Ma dodatni wpływ na rozwój i wzrost 
kurcząt. Właściwe oświetlenie zapewnia żarówka o mocy 
60 KW na 15m² podłogi.

       Karmienie i pojenie

W pierwszych dniach życia do karmienia piskląt można 
użyć papieru karbowanego, deseczki lub tacki plastiko-
wej. W późniejszym etapie wstawić karmidła.

Pasza powinna wystawać 1,5-2 cm ponad brzeg, aby pi-
sklęta nie wpadały do środka. Należy przy tym pamiętać 
aby ilość i wielkość karmideł była dostosowana do ilości 
sztuk, tak aby zapewniały swobodny dostęp do paszy. 

Niezbędnym warunkiem dobrego odchowu jest stały do-
stęp do świeżej wody. Poidła powinny być myte każde-
go dnia by unikać pojenia zabrudzoną odchodami wodą. 
Woda powinna mieć odpowiednią temperaturę, szczegól-
nie dla małych piskląt w okolicy 12 stopni.

Czynnikiem	niezbędnym	do	utrzymania	dobrego	do-
brostanu	 drobiu	 jest	 wymiana	 ściółki	 i	 dezynfekcje	
podłogi.

60KW

15m2



W pierwszej kolejności należy przygotować miejsce stosowne 
do ilości kurcząt, które planujemy zakupić. Na jednym metrze 
kwadratowym kurnika możemy utrzymywać nie więcej niż  
12 sztuk kurcząt odchowanych do wieku 16 tygodni. 

• Pierwszą czynnością jest dokładne wysprzątanie przyszłe-
go kurnika, następnie dezynfekcja i bielenie wapnem. 

• Pomieszczenie dla kurcząt powinno być suche, wyścielone 
warstwą słomy lub wiórów o grubości, co najmniej 10 cm.

 
• Posadzka lub podłoga powinna być szczelna, by uniemoż-

liwić dostęp do kurcząt drapieżnikom (zdarzają się ataki 
lisów, kun lub szczurów). 

• Warto w naszym małym kurniku wybudować grzędę, 
która jest przez kurczęta bardzo chętnie wykorzystywana 
(konstrukcja podobna do drabiny o długich szczeblach roz-
stawionych co 50 cm, pochylona do ziemi pod kątem ok. 
45 stopni). 

• Okna w pomieszczeniu dla kurcząt umożliwiają wietrze-
nie kurnika, oraz powinny mieć możliwość zasłaniania, by 
chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, które 
często bywa przyczyną dziobania się kurcząt w pierwszej 
fazie odchowu.

KURY 
oDCHoWaNE 

PRZED OKRESEM 
NIEŚNOŚCI 10cm

max
12szt.

1m2



Następnym elementem naszego kurnika będą urządzenia do 
karmienia i pojenia.

• Najprostszym rozwiązaniem są koryta lub podobne do nich 
zastępcze pojemniki. Lepszym rozwiązaniem są karmniki  
i poidła półautomatyczne przeznaczone specjalnie dla drobiu. 

• Przy karmieniu kurcząt należy pamiętać o czyszczeniu po-
ideł raz na dobę i dawkowaniu paszy suchej, by nie zalega-
ła w karmidłach dłużej niż 3 dni. Przy zadawaniu paszy na 
mokro np. parowanych ziemniaków w upalne dni, należy 
pamiętać, by kurczęta zjadały podane dawki paszy w ciągu 
kilku godzin.

• Oświetlenie sztuczne o natężeniu ok. 1 W/m2 (żarówka 25 W 
na 20-25m2 kurnika) należy stosować nocą w pierwszych  
2 tygodniach po zakupie kurcząt by uniknąć przypadkowe-
go spłoszenia stada w ciemnym kurniku i ewentualnego 
zaduszenia części kurcząt. 

• Temperatura w kurniku dla 6-tygodniowych kurcząt po-
winna wynosić minimum 18 stopni Celsjusza, w przypadku 
niższej temperatury należy ściany obłożyć belkami ze sło-
my, by odizolować kurczęta od zimnych ścian i umożliwić 
ogrzewanie się wzajemne w ciasno ułożonym stadzie.

• Kur w różnym wieku (starych i młodych) nie powinno 
hodować się w jednym pomieszczeniu i na jednym 
wybiegu. Jeśli jednak prowadzi się wspólny chów, to 
należy zachować 3-tygodniowy okres przejściowy izolacji 
młodego stada od starych kur. 

• Planując zakup kurcząt odchowanych należy zaopatrzyć 
się w mieszankę paszową. Dla zapewnienia prawidłowego 
wzrostu młodych ptaków należy zakupić co najmniej 1 kg 
mieszanki paszowej na sztukę. Przez pierwsze 2 tygodnie 
należy żywić kurczęta odchowane wyłącznie mieszanką 
pełnoporcjową, później można stopniowo dodawać 
zmielone zboże do mieszanki paszowej.  Kurczętom 
można podawać: pszenicę, kukurydzę, pszenżyto,  
a w ograniczonych ilościach jęczmień, owies zwykły  
i nagi. Nie wolno podawać kurczętom żyta. Ograniczenia w 
stosowaniu zbóż spowodowane są obecnością substancji 
nietrawionych przez kurczęta, co prowadzi do biegunek. 
przy stosowaniu mieszanek wilgotnych opartych na 
ziemniakach należy zwrócić uwagę na to, że w łupinach 
kiełkujących ziemniaków znajduje się solanina (pokarmowe 
zatrucia solaniną powodują biegunkę, wymioty, ślinotok, 
bóle głowy i senność).

• Czysta, świeża woda jest konieczna dla kurcząt by 
zaspokoić pragnienie oraz umożliwić kurczętom 
chłodzenie się w upalne dni. Kurczęta nie pocą się - 
mechanizm ochładzania polega na piciu zimnej wody  
i zianiu ciepłą parą wodną.



Dla kur niosek po 16 tygodniu życia zmienia się kilka parametrów. 

• Ilość kur na metr kwadratowy to 4 do 6 sztuk. 

• Sprzęt do karmienia i pojenia powinien być umieszczony 
na takiej wysokości, by brzeg karmidła lub poidła wypa-
dał na wysokości grzbietu ptaka. Takie ustawienie sprzętu 
zabezpiecza przed nadmiernym rozsypywaniem mieszanki 
paszowej z karmideł i wychlapywaniem wody z poideł. 

• Niezwykle ważnym elementem wyposażenia kurnika są 
gniazda do znoszenia jaj. Gniazdo powinno być umieszczo-
ne w kącie, bokiem lub tyłem do źródła światła i wejścia 
do kurnika.

Czasem słyszymy poglądy o tym, że tylko kury wylężone  
np. w marcu dobrze się niosą. Poglądy te spowodowane są tym, 
że naturalna długość dnia od tego okresu układa się zgodnie 
z wymaganiami kurcząt a później kur. Hodowca korzystający  
z kurcząt wylężonych w późniejszym okresie może skorzystać  
z tańszego i łatwiejszego odchowu późniejszych kurcząt, jedno-
cześnie po 16 tygodniu życia wydłużając naturalny dzień świetl-
ny światłem sztucznym. 

KURY
W OKRESIE
NIEŚNOŚCI

4-6szt.

1m2



W życiu kur niosek okres po 16 tygodniu jest niezwykle ważny, 
gdyż decyduje o terminie i sposobie wejścia w nieśność. Okres 
ten wymaga od hodowcy zwrócenia szczególnej uwagi na roz-
wój stada. 

• Kura w tym okresie powinna otrzymywać pasze o wyż-
szym poziomie białka (ok.16%) i dodatkowo należy  
w kurniku umieścić pojemnik z kredą paszową zmieszaną 
z piaskiem do uzupełnienia składników mineralnych nie-
zbędnych do produkcji skorupy jaj. 

• Jeśli zauważamy słabszą kondycję stada możemy dodat-
kowo podać preparat witaminowy zawierający witaminy 
A,D,E,C. 

• Decydujące o terminie wejścia w nieśność zdrowego stada 
kur jest dawkowanie światła. Światło pobudza przysadkę 
mózgową kury do wydzielania hormonalnego, które wy-
wołuje tworzenie się i dojrzewanie pęcherzyków jajowych. 
Po 16 tygodniu życia kura potrzebuje 10 godzin dziennie 
światła o natężeniu 2,5 W/m2 (żarówka 40W na 15 m2). 
Stado 18 tygodniowe powinno mieć 12 godzin światła na 
dobę. Należy pamiętać, że natężenie światła w pochmurny 
jesienny dzień jest niewystarczające i powinno być zapalo-
ne światło sztuczne. Maksymalna długość dnia świetlne-
go to 14 do 15 godzin na dobę. Nigdy nie należy skracać  
w okresie nieśności czasu dnia świetlnego. 

Zioła -	ważne	w	żywieniu	kur

Kury w naturalnych warunkach, gdy mają nieograniczony do-
stęp do różnego rodzaju roślinności chętnie zjadają takie zioła 
jak pokrzywa, mięta, szałwia, mniszek lekarski, krwawnik po-
spolity, rdest, melisę czy dziurawiec. Rośliny te zawierają wiele 
substancji aktywnych i od wieków były wykorzystywane w tra-
dycyjnej medycynie ludowej do leczenia ludzi. Zioła spożywane 
przez kury wpływają pozytywnie na ich zdrowie, poprawiając 
trawienie i ogólną kondycję. Pobudzają do pracy przewód po-
karmowy, zwłaszcza wątrobę i trzustkę, poprawiając także 
przyswajanie paszy. Poprawiają działanie układu odpornościo-
wego oraz co ma nie mniejsze znaczenie - polepszają smak oraz 
zapach jaj i mięsa. Ze względu na zawartość szeregu witamin 
i związków mineralnych korzystnie wpływają na dobrostan  
naszych kur.

16 tyd.
życia   

18 tyd.
życia   

2,5W

10 godz.

16%

12 godz.
1m2

Dodatki	ziołowe	w	paszach	BIOFEED

 Marchewka – β-karoten, zdrowy drób, dobre 
wybarwienie żółtka, prawidłowe trawienie

 Pokrzywa – działanie przeciwbakteryjne, 
działanie przeciwzapalne, prawidłowe upierzenie

 Krwawnik pospolity - działanie odkażające,  
działanie przeciwbiegunkowe, podnosi odporność 

 



PISKLAK 

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:	
• Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 19%
•	 Mikro-granulat
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi
•	 Susz z pokrzywy 
• Wyśmienita kompozycja specjalnie 

dobranych zbóż, takich jak pszenica, 
kukurydza

• Śruta sojowa, jako główne źródło białka 
• Odpowiedni udział witamin i składni-

ków mineralnych
• Mieszanka różnorodnych składników 

pokarmowych 
• Okres stosowania od 0-7 tygodnia

NIOSKA	PREMIUM	–	KRUSZONKA		

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:	
• Kukurydza, otręby pszenne, soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 16.5%
• Struktura – kruszonka
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi
•	 Susz z pokrzywy 
• Wysoka jakość i naturalne składniki 

paszy
• Bardzo smakowita
• Zaspokaja potrzeby pokarmowe 

ptaków w całym okresie użytkowania
• Pewne wyniki i satysfakcja z hodowli 

drobiu
• Nieśność na wysokim poziomie
• okres stosowania od 16 tygodnia

KURCZAK		

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:	
• Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 16%
• kruszonka
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi
•	 Susz z pokrzywy 
• Wyśmienita kompozycja specjalnie 

dobranych zbóż, takich jak pszenica, 
kukurydza

• Odpowiedni udział witamin i 
składników mineralnych

• Śruta sojowa, jako główne źródło białka 
• optymalnie zbilansowane mieszanki 

pełnoporcjowe
• Okres stosowania od 8-16 tygodnia

NIOSKA	PREMIUM	–	SYPKA		

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:	
• Kukurydza, pszenica, soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 16.5%
•	 Sypka mlewnikowana
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi	
•	 Susz z pokrzywy 
• Wyśmienita kompozycja specjalnie 

dobranych zbóż, takich jak pszenica, 
kukurydza

• Udział wapnia
• Śruta sojowa, jako główne źródło białka
• Odpowiedni udział witamin  

i składników mineralnych
• okres stosowania od 16 tygodnia



NIOSKA	–	KRUSZONKA		

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:	
• Pszenica, kukurydza, otręby pszenne, 

soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 16%
• kruszonka
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi
•	 Susz z pokrzywy 
• okres stosowania od 16 tygodnia

BROJLER	II		

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:	
• Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 19%
•	 Granulat	krótko	cięty	(średnica	3.2mm)
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi
•	 Susz z pokrzywy 
• Wyśmienita kompozycja specjalnie dobra-

nych zbóż, takich jak pszenica, kukurydza
• Śruta sojowa, jako główne źródło białka 
• Odpowiedni udział witamin i składników 

mineralnych
• Mieszanka różnorodnych składników 

pokarmowych 
• Mieszanka chętnie wyjadana przez brojlery  
• Doskonale umięśnione brojlery
• Wysoka odporność na choroby 
• Doskonale zbilansowana wartość odżywcza
• Okres stosowania od 15-35 dnia

BROJLER	I			

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:	
• Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 20%
•	 Mikro-granulat	(idealna	struktura)
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi
•	 Susz z pokrzywy
• Mieszanka chętnie wyjadana przez 

brojlery  
• Doskonale umięśnione brojlery
• Wysoka odporność na choroby 
• Doskonale zbilansowana wartość 

odżywcza
• Okres stosowania od 0-14 dnia

BROJLER	III	

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:	
• Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 18%
•	 Granulat	(średnica	3.2mm)
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi
•	 Susz z pokrzywy 
• Mieszanka chętnie wyjadana przez 

brojlery  
• Doskonale umięśnione brojlery
• Wysoka odporność na choroby 
• Doskonale zbilansowana wartość 

odżywcza
• Okres stosowania od 36 dnia do końca 

tuczu



KACZKA	GĘŚ	I		

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:
• pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 20%
•	 Mikro-granulat
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi
•	 Susz z pokrzywy 
• Wyśmienita kompozycja specjalnie 

dobranych zbóż, takich jak pszenica, 
kukurydza 

• Odpowiedni udział witamin  
i składników mineralnych

• Śruta sojowa, jako główne źródło białka 
• Mieszanka różnorodnych składników 

pokarmowych 
• Okres stosowania od 0-14 dnia

VITAMINKI              Opakowania: 2kg, 4kg

Mieszanki paszowe uzupełniające mineralno–witaminowo–
aminokwasowe, przeznaczone dla piskląt, kurcząt, kur niosek, 
brojlerów oraz kaczek i gęsi w chowie przyzagrodowym.

Korzyści	dla	hodowcy
• prosty sposób zastosowania
• Uzupełnienie składników mineralnych i witamin  

w paszach gospodarskich dla drobiu
• Zapobieganie stratom powstającym w wyniku 

niedoborów wapnia (łamliwość kości, krucha skorupa)
Korzyści	dla	zwierzęcia
• Wysoka zawartość wapnia zapewnia doskonałą kondycję 

układu kostnego
• Witaminy poprawiają odporność i dobrostan ptaków
• Aminokwasy zapewniają zrównoważony rozwój 

organizmu
• Możliwość zadania do wody lub do paszy

VITAMINKI

KACZKA	GĘŚ	II			

SKŁAD	OPARTY	NA	SUROWCACH:	
• Pszenica, kukurydza, soja BEZ GMO
• Białko ogólne na poziomie 17%
•	 Granulat	(średnica	3.2mm)
•	 Krwawnik pospolity
•	 Susz	z	marchwi
•	 Susz z pokrzywy 
• Doskonale rosnące kaczki i gęsi
• Bardzo dobra jakość mięsa
• Pięknie upierzone kaczki i gęsi
• Optymalnie zbilansowane wartości 

odżywcze
• Okres stosowania od 14 dnia do końca 

tuczu



OSUSZANIE	POMIESZCZEŃ	
GOSPODARSKICH

BACTERIOSAN	DRY																								Opakowanie: 20kg

produkt do osuszania pomieszczeń inwentarskich

• skutecznie osusza posadzki budynków inwentarskich 
poprawiając mikroklimat pomieszczeń

• wiąże szkodliwe gazy w tym amoniak i siarkowodór
• ogranicza rozwój larw much i innych niepożądanych 

owadów
• do stosowania w obecności zwierząt, brak karencji
• 
Stosowanie: 40-100g/m2

Niniejszy materiał / katalog / ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi  
oferty w rozumieniu prawa w tym w tym m.in. nie jest ofertą zawarcia umowy.  
Biofeed sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, 
broszurach i innych materiałach drukowanych lub elektronicznych. Biofeed sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach lub produktach bez uprzedzenia, 
co obejmuje także produkty już zamówione. Zamienniki mogą być dostarczone bez 
dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki 
towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm i podlegają odrębnej 
ochronie prawnej. Znaki towarowe Biofeed sp. z o.o. są własnością Biofeed sp. z o.o. oraz 
są objęte ochroną prawną w tym prawami autorskimi. Zdjęcia umieszczone w katalogu są 
zdjęciami poglądowymi i produkty w rzeczywistości mogą się różnić od zamieszczonych 
ilustracji. publikacja jest chroniona prawem autorskim. kopiowanie, przedrukowywanie 
i rozpowszechnianie całości lub fragmentów, również na nośnikach magnetycznych lub 
elektronicznych bez zgody uprzedniej pisemnej zgody Biofeed sp. z o.o. jest zabronione.

KONCENTRATY

NIOSKA	KOLOR	25%

Mieszanka posiada w swym 
składzie optymalnie zbilansowane 
aminokwasy egzogenne oraz białko 
ogólne, zawiera także wszystkie 
niezbędne makroelementy, mikro-
elementy oraz witaminy w łatwo 
przyswajalnej formie.
Dzięki stosowaniu mieszanki Nioska 
Kolor  można łatwo przygotować 
paszę pełnoporcjową na wszystkie 
okresy żywieniowe i żywić jednym 
produktem wszystkie gatunki drobiu 
domowego utrzymywanego w cho-
wie przyzagrodowym.

Koncentrat Nioska kolor to mieszanka przeznaczona do 
żywienia kur niosek. Zastosowanie produktu pozwala na 
wykorzystanie własnych zbóż w celu przygotowania wysokiej 
jakości mieszanki pełnoporcjowej. Koncentrat Nioska 
Kolor charakteryzuje się odpowiednio dobranym składem 
pokarmowym i powstaje z komponentów najwyższej jakości.

PRZYKŁADY	MIESZANIA

3	wersje	mieszania	koncentratu	:

KOMPONENTY I wersja II wersja III wersja

KUKURYDZA 30% 35% 40%

PSZENICA 15% 15% 20%

PSZENŻYTO 20% 15% 10%

JĘCZMIEŃ 5% 5% -

KREDA 5% 5% 5%

Nioska Kolor 25% 25% 25% 25%

RAZEM 100% 100% 100%
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