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Ponad 10 lat  
doświadczenia
Od 2008 roku dostarczamy bezpieczne 
i innowacyjne produkty dla inwentarza 
do ponad 1800 gospodarstw rolnych. 
Specjalizujemy się w odpowiedzialnym 
i zrównoważonym żywieniu zwierząt.

Ciągły rozwój
Jesteśmy w trakcie budowy nowoczesnego 
Centrum Badawczo – Rozwojowego  
w Pasłęku. Wartość inwestycji to 41,8 mln PLN. 

Polski producent
Nasza firma to 100% polski kapitał. 
Samodzielnie ponosimy całkowite 
koszty wytworzenia produktów, 
a wypracowane zyski inwestujemy 
w kraju. Posiadamy cztery centra:
Zalewo, Rajkowy, Pasłęk i Dobryszyce.

Doświadczenie
Posiadamy fachową wiedzę –
naszych Klientów wspiera ponad 60
doświadczonych doradców żywieniowych
oferujących pomoc w doborze 
optymalnych
środków żywienia. 
Składy wszystkich mieszanek są 
opracowywane przez najlepszych 
specjalistów, technologów żywienia 
oraz lekarzy weterynarii.

Innowacje
Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy 
ekspandowanie rzepaku jako 
alternatywę dla śruty sojowej. 

Najwyższa jakość
Nasze produkty powstają w oparciu o najwyższą 
jakość starannie wyselekcjonowanych surowców. 
Ważny jest dla nas lokalny patriotyzm, zaopatrujemy 
się w komponenty produktów głównie u polskich 
rolników. Bezpośrednio na terenie wytwórni 
posiadamy laboratorium wyposażone w nowoczesny 
sprzęt analityczny, który wykorzystujemy do badania 
komponentów na każdym etapie produkcji.

Bezpieczeństwo
Pasze dla bydła produkujemy w technologii
NON-GMO. Posiadamy dwa certyfikaty potwierdza-
jące naszą jakość – GMP+ oraz VLOG. Posiadamy 
nowoczesne linie produkcyjne oraz magazyny – 
wszystkie surowce do produkcji składujemy 
w bezpiecznych warunkach. Bezpośrednio 
z magazynów trafiają na linię produkcyjną.

Nagrody
Jesteśmy dwukrotnym laureatem Gazeli 
Biznesu (2013,2014) nagrody przyznawanej 
przez redakcję Puls Biznesu. W 2014 oraz 
2020 roku otrzymaliśmy także nagrodę 
Diamenty miesięcznika Forbes.

Kim jesteśmy? Co nas wyróżnia?
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CIELĘTA I JAŁÓWKI

W BIOFEED bilansując produkty dla cieląt i jałówek kierujemy się przede wszystkim chęcią uzyskania 
najwyższej zdrowotności cieląt, dużej odporności na choroby oraz uzyskaniem stabilnych przyrostów 
odpowiednich dla danej grupy zwierząt. Każdy z produktów dla cieląt i jałówek przygotowujemy z dużą 
starannością, używając najwyższej jakości, dobrze przyswajalnych surowców.
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najwyższa jakość 
składników odżywczych

wzmocnienie
odporności

odpowiednie
zbilansowanie 

wysokie efekty
produkcyjne
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CalfMilk – linia czterech preparatów mlekozastępczych najwyższej jakości.
W zależności od indywidualnych potrzeb możesz stosować je w następujący sposób:

• w automatycznych systemach odpajania cieląt niezastąpiony jest CalfMilk 
Automat

• po odpojeniu siarą najlepiej sprawdzi się CalfMilk Premium lub CalfMilk 
• dla starszych cieląt i opasów stosuj CalfMilk Len

Preparaty CalfMilk są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i łatwo przyswajalne. 
Dzięki ich zastosowaniu możemy uzyskać wysokie wyniki hodowlane.

CalfMilk Automat

preparat mlekozastępczy dla najmłodszych cieląt, przeznaczony do stosowania zaraz po siarze od 3 dnia życia

• preparat specjalnie przygotowany do stosowania w automatycznych systemach odpajania cieląt
• bardzo wysoki udział komponentów mlecznych przekłada się na zerowy poziom włókna (0,0 %)
• komponenty białkowe, wyłącznie pochodzenia mlecznego i tłuszcze wysokiej jakości wspomagają bezpieczny odchów 

cieląt bez biegunek, gwarantując wysokie przyrosty masy ciała
• zawartość probiotyków i dodatek zakwaszacza stymuluje prawidłowy rozwój flory bakteryjnej, stabilizując pH przewodu 

pokarmowego, ogranicza namnażanie bakterii, takich jak np. E. coli
• dzięki wyeliminowaniu włókna, preparat charakteryzuje się bardzo wysoką przyswajalnością oraz dobrą rozpuszczalnością
• idealny bilans białka i tłuszczu zapewnia bezproblemowy i przyśpieszony odchów cieląt
• zalecany przez cały okres odchowu cieląt

CalfMilk Premium

preparat mlekozastępczy dla najmłodszych cieląt, przeznaczony do stosowania zaraz po siarze od 3 dnia życia

• bardzo wysoki udział komponentów mlecznych przekłada się na zerowy poziom włókna (0,0 %)
• komponenty białkowe, wyłącznie pochodzenia mlecznego i tłuszcze wysokiej jakości wspomagają bezpieczny odchów 

cieląt bez biegunek, gwarantując wysokie przyrosty masy ciała
• zawartość probiotyków i dodatek zakwaszacza stymuluje prawidłowy rozwój flory bakteryjnej, stabilizując pH przewodu 

pokarmowego, ogranicza namnażanie bakterii, takich jak np. E. coli
• dzięki wyeliminowaniu włókna, preparat charakteryzuje się bardzo wysoką przyswajalnością oraz dobrą rozpuszczalnością
• idealny bilans białka i tłuszczu zapewnia bezproblemowy i przyśpieszony odchów cieląt
• zalecany przez cały okres odchowu cieląt

CalfMilk
preparat mlekozastępczy dla najmłodszych cieląt, przeznaczony do stosowania zaraz po siarze od 3 dnia życia

• zapewnia wysokie przyrosty masy ciała i bezpieczny odchów dzięki wysokiej zawartości surowców mlecznych
• zawarte probiotyki skutecznie pobudzają wzrost i aktywność pożytecznych bakterii w przewodzie pokarmowym, 

wspomagając bezpieczny odchów cieląt bez biegunek, ogranicza namnażanie bakterii, takich jak np. E. coli

PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE DLA CIELĄT 
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PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE DLA CIELĄT 

 
CalfMilk Automat CalfMilk Premium CalfMilk CalfMilk Len

Składniki pokarmowe jedn.

Białko ogólne % 21,00 21,00 20,00 21,00

Tłuszcz surowy % 17,00 18,00 15,00 12,00

Włókno surowe % 0,00 0,00 0,50 3,40

Popiół % 8,00 8,90 6,20 7,15

Laktoza % 42,00 45,00 40,00 20,00

Wapń % 0,80 0,80 0,80 0,90

Fosfor % 0,50 0,50 0,50 0,45

Sód % 0,10 0,10 0,10 0,35

Witamina A j.m. 25 000 25 000 25 000 25 000

Witamina D3 j.m. 4 000 4 000 4 000 4 000

Witamina E mg 100 100 100 100

Witamina B1 mg 6,00 6,00 6,00 6,00

Witamina B2 mg 7,00 7,00 7,00 7,00

Witamina B6 mg 6,00 6,00 6,00 6,00

Witamina B12 mcg 50 50 50 50

Witamina  K3 mg 4,00 4,00 4,00 4,00

Witamina C mg 150 150 150 150

Niacyna mg 20 20 20 20

Pantotenian Ca mg 22 22 22 22

Kwas pantotenowy mg 20 20 20 20

Biotyna mcg 100 100 100 100

Cynk mg 75 75 75 75

Mangan mg 60 60 60 60

Miedź mg 15 15 15 15

Żelazo mg 100 100 100 100

Jod mg 1,00 1,00 1,00 1,00

Selen mg 0,30 0,30 0,30 0,30

Probiotyk Enterococcus faecium

Zakwaszacz V V V V

Aromat V V V V

Opakowanie worek/kg 20 20 20 20

Forma preparatu SYPKI SYPKI SYPKI SYPKI
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CalfMilk Len

preparat mlekozastępczy dla cieląt od 21 dnia życia, w zależności od kondycji zwierząt

• dodatek siemienia lnianego wspiera organizm w przypadku występowania biegunek, działa osłonowo i regeneruje 
błonę przewodu pokarmowego

• probiotyki i witaminy wzmacniają odporność, ogranicza namnażanie bakterii, takich jak np. E. coli
• starannie dobrane komponenty zapewniają wysoką strawność i duże przyrosty masy ciała
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PASZE PEŁNOPORCJOWE DLA CIELĄT

Calf Grains 

unikalna mieszanka starterowa dla cieląt od 5 dnia do 2 miesiąca 
życia

• białko granulatu oparte wyłącznie na śrucie poekstrakcyjnej 
sojowej oraz słodkiej serwatce pozwala skrócić okres odpajania 
cieląt pełnym mlekiem lub preparatem mlekozastępczym

• rezygnując z wywarów oraz śruty poekstrakcyjnej rzepakowej zwiększyliśmy 
smakowitość

• płatkowane oraz mikronizowane zboża poprawiają strawność skrobi
• krótko cięta sieczka ze słomy to dla cieląt pierwsza styczność z paszą strukturalną
• suszona marchewka oraz kostki chleba świętojańskiego pozytywnie oddziałują 

na układ trawienny i są cennym źródłem łatwo rozpuszczalnych cukrów
• całe ziarna zbóż mają niezastąpiony wpływ na mięśniówkę rozwijającego się żwacza

Calf TMR 
kompletna, sucha, strukturalna mieszanka starterowa dla cieląt od 2 do 5 miesiąca życia

• gotowy produkt, który jest łatwy w stosowaniu, upraszcza żywienie cieląt i jednocześnie wpisuje się  
w najnowsze trendy żywieniowe

• jednorodna mieszanina krótko ciętej sieczki ze słomy oraz granulowanego startera eliminuje wahania  
w pobraniu dwóch rodzajów pasz (objętościowej i treściwej)

• strukturalne surowce powodują zwiększenie objętości żwacza ze względu na jego mechaniczne stymulowanie
• wysoki poziom białka gwarantuje utrzymanie wysokich przyrostów w kolejnym etapie życia cielęcia
• granulat suszu lucernianego dostarcza wysoce wartościowego włókna surowego
• kostka chleba świętojańskiego to smakowity dodatek zwiększający chęć pobierania i jedno-cześnie dostawca łatwostrawnej 

energii
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kiPASZE PEŁNOPORCJOWE DLA CIELĄT Calf Starter Granulat  

mieszanka starterowa dla cieląt w formie granulatu od 5 do 90 
dnia życia

• granulat dla cieląt przeznaczony do intensywnego odchowu
• optymalna kompozycja składników, a w szczególności białka, 

tłuszczu i skrobi, sprzyja rozwojowi nabłonka żwacza co lepiej 
przygotowuje zwierzęta do wykorzystania pasz objętościowych

• zawartość żywych kultur drożdży pozytywnie wpływa na rozwój 
przedżołądków

• melasa i komponenty mleczne gwarantują smakowitość i dobre pobieranie paszy
• podwyższony poziom białka i aminokwasów zapewnia wysokie przyrosty masy ciała
• optymalna ilość witamin wspomaga zdrowie i witalność cieląt
• wysoka strawność uzyskana poprzez dodatek surowców ekspandowanych 

pozwala na jego wczesne skarmianie

Cielak 
mieszanka starterowa w formie granulatu przeznaczona dla cieląt od 5 do 90 dnia życia

• wysoka smakowitość powoduje przyzwyczajanie cieląt do pobierania paszy treściwej
• dodatek serwatki podnosi wartość biologiczną białka i stymuluje przyrost masy ciała
• kompleks witamin i związków mineralnych wspomaga zdrowotność cieląt
• optymalna kompozycja składników pokarmowych klasyfikuje ten starter jako uniwersalną mieszankę 

zapewniając powtarzalne przyrosty w całym okresie żywienia cieląt 

Calf Starter Koncentrat Granulat 

mieszanka starterowa w formie granulatu o podwyższonym poziomie białka przeznaczona dla cieląt 
od 5 do 90 dnia życia

• starter idealny do przygotowywania paszy w oparciu o własne komponenty zbożowe
• forma granulatu umożliwia łatwiejsze wymieszanie paszy ze zbożami, co zabezpiecza przed segregacją 

gotowej paszy przez cielęta
• zawarte w recepturze zboża ekspandowane zwiększają wartość i przyswajalność paszy oraz strawność skrobi, co 

przyśpiesza rozwój przedżołądków
• białko granulatu oparte głównie o śrutę poekstrakcyjną sojową uzupełnione surowcami mlecznymi gwarantują 

wyższą ilość białka trawionego jelitowo
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Witaminer PLUS

Składniki pokarmowe jedn.

Wapń % 19,00

Fosfor % 3,50

Magnez % 7,00

Sód % 8,00

Witamina A j.m. 500 000

Witamina D3 j.m. 50 000

Witamina E mg 3 000

Witamina B1 mg 20

Witamina B2 mg 30

Witamina B6 mg 20

Witamina B12 mcg 200

Kwas Foliowy mg 20

Niacyna mg 3 000

Biotyna mcg 100 000

Cynk mg 6 000

Mangan mg 3 000

Miedź mg 1 000

Jod mg 100

Kobalt mg 60

Selen mg 30

 
Calf Grains Calf TMR Calfstarter 

Granulat Cielak
Calfstarter 
Koncentrat 

GranulatSkładniki pokarmowe jedn.

Białko % 19,50 18,00 19,00 18,00 28,00

Wapń %  0,75 0,90 0,90 1,20 1,20

Fosfor % 0,50 0,55 0,70 0,60 0,55

Magnez % 0,30 0,20 0,40 0,20 0,55

Sód % 0,15 0,20 0,20 0,25 0,20

Witamina A j.m. 22 000 25 500 20 000 20 000 40 000

Witamina D3 j.m. 5 500 6 375 5 000 5 000 10 000

Witamina E mg 55,00 63,75 50,00 50,00 100,00

Witamina B1 mg 2,20 2,50 2,00 2,00 4,00

Witamina B2 mg 4,40 5,00 4,00 4,00 8,00

Witamina B6 mg 4,40 5,00 4,00 4,00 8,00

Witamina B12 mcg 55,00 63,00 50,00 50,00 100,00

Kwas Foliowy mg 1,65 1,85 1,50 1,50 3,00

Chlorek Choliny mg 55,00 63,75 50,00 50,00 100,00

D-pantotenian Wapnia mg 17,60 20,00 16,00 16,00 32,00

Niacyna mg 55,00 63,75 50,00 50,00 100,00

Biotyna mcg 1 100,00 1 275,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

Cynk mg 110,00 125,85 100,00 100,00 200,00

Mangan mg 88,00 100,00 80,00 80,00 160,00

Miedź mg 16,50 18,85 15,00 15,00 30,00

Żelazo mg 33,00 37,75 30,00 30,00 60,00

Jod mg 1,10 1,25 1,00 1,00 2,00

Kobalt mg 0,55 0,62 0,50 0,50 1,00

Selen mg 0,44 0,50 0,40 0,40 0,80

Saccharomyce cerevisiae CFU/g TAK

Witaminer PLUS  

mieszanka mineralno - witaminowa dla krów mlecznych oraz jałówek 
hodowlanych

• optymalna kompozycja makro i mikroelementów wspomaga 
prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych zwierząt

• wysoki poziom biotyny dba o jakość skóry i racic nawet kiedy 
zwierzęta są narażone na gorsze warunki utrzymania

• dodanie witaminy E i selenu wspiera płodność  
i podnosi skuteczność zabiegów inseminacyjnych

• witamina D oraz wapń sprzyja tworzeniu mocnego i stabilnego 
kośćca

• zastosowany wysoki poziom magnezu kompensuje niekorzystne 
działanie potasu zawartego w „zielonych” paszach objętościowych 
oraz przy częściowym skarmianiu zielonkami w okresie letnim 

MIESZANKA MINERALNO - WITAMINOWA 
DLA JAŁÓWEK HODOWLANYCH  
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W BIOFEED posiadamy pełną gamę produktów dodatkowo wspomagających cielęta i jałówki w trudnych lub newralgicznych 
okresach życia. Stosowanie dodatków to doskonała profilaktyka przed chorobami i nieprawidłowym rozwojem. Aby uzupełnić 
poziom elektrolitów u cieląt zastosuj Vita Diat, natomiast na biegunki u cieląt zastosuj Vita Calf Inu.

Vita Diat

elektrolit, który wspomaga cielęta w okresie biegunki

Stosowanie: w ilości 50g/l ciepłej wody, podawać przez 1-7 dni
Opakowanie: saszetka 1kg, wiadro 4kg 

Vita Calf INU

preparat wspomagający cielęta w okresie biegunki

Stosowanie: profilaktycznie od 3 dnia życia podawać 10 g rano i wieczorem do preparatu mlekozastępczego lub wody. 
Przy ostrej biegunce stosować w dawce 50 – 70 g rano i wieczorem do wody. Po ustąpieniu biegunki podawać profilaktycznie 
do mleka 10 g rano i wieczorem przez 4 – 5 dni w celu zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami probiotycznymi  
i zregenerowania nabłonka jelit.
Starsze cielęta: 50 g/szt./dzień do wody lub mleka.
Opakowanie: 0.5kg, 3kg

DODATKI DLA CIELĄT  

 Jestesmy dla Ciebie

• wieloelektrolitowy preparat wspomagający organizm w okresie występowania 
biegunek

• uzupełnia niezbędne elektrolity zapobiegając odwodnieniu organizmu
• związki energetyczne dostarczają łatwo przyswajalnej energii
• pozwala na szybszy powrót do zdrowia

• zawiera związki eloktrolityczne przeciwdziałające odwodnieniu się cieląt
• uzupełnia elektrolity i dostarcza łatwo przyswajalnej energii
• zawarte witaminy, β-karoten oraz probiotyki stymulują odporność
• optymalny zestaw związków mineralnych przywraca równowagę kwasowo-zasadową 

w momencie pojawienia się biegunek
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KROWY MLECZNE I OPASY

Doświadczenie naszych technologów, badania naukowe i ciągła analiza rynku mlecznego umożliwiły 
stworzenie gamy produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego hodowcy. Aktywna praca 
z programem bilansującym pozwala tak dobrać rozwiązanie żywieniowe by uwzględniało ono wydajność 
mleczną krów oraz fazę laktacji. Cały proces wspieramy analizą pasz objętościowych, którą wykonujemy 
we własnym laboratorium paszowym. Badanie kiszonek z kukurydzy i traw pozwala idealnie dobrać dawkę 
pokarmową do potrzeb gospodarstwa.
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Systemy funkcyjne

W produktach BIOFEED dla krów mlecznych oraz opasów wprowadziliśmy szereg systemów funkcyjnych, których zadaniem 
jest jeszcze lepsze dopasowanie do specyfiki żywienia krów. Innowacyjne podejście, zastosowane formuły i systemy, wspierają: 
produkcję mleka, długowieczność krów, dobry rozród oraz wiele innych ważnych obszarów, które należy zabezpieczyć w 
odpowiednim momencie życia krowy.

Zapoznaj się z poniższymi systemami wsparcia krów, przygotowanymi przez Biofeed oraz dobierz produkty, 
odpowiadające na potrzeby Twoich krów:

Multi Skrobia to bilans skrobi o różnym tempie rozkładu, co poprawia wykorzystanie dawek żywieniowych o zwiększonym 
udziale: sianokiszonek, lucerny czy wysłodek buraczanych. Dzięki Multi Skrobia łatwiej uzyskasz wyższy % białka w mleku. 
Multi Skrobia chroni przed niekontrolowanym rozkładem cukrów w żwaczu poprawiając efektywność żywienia.          

Multi Energia to wysoki udział energii NEL w paszy i najbardziej skuteczne połączenie różnych surowców energetycznych, wspartych 
najwyżej przyswajalnym tłuszczem chronionym z oleju palmowego. Multi Energia działa na wielu obszarach: wspomaga wątrobę, 
uzupełnia niedobory energii w żwaczu, oraz podwyższa energię konieczną do poprawnie funkcjonującego rozrodu. Multi Energia 
wspomaga krowy w najtrudniejszych momentach laktacji: po wycieleniu, podczas wysokiej produkcji mleka, w trakcie rui, czy przy 
zmniejszonym apetycie. Multi Energia to gwarancja najwyższej energii w mieszance paszowej BIOFEED.       

Multi Białko charakteryzuje się wysokim udziałem białka sojowego oraz najwyższą jakością innych surowców białkowych. 
Dzięki unikalnemu bilansowi Multi Białko pomaga skonstruować dawki żywieniowe o niskiej zawartości oraz jakości białka w 
dawce pokarmowej. Multi Białko gwarantuje najwyższe poziomy białka ogólnego spośród wszystkich mieszanek BIOFEED, 
co sprawia, że idealnie nadaje się do: korekty żywienia przy niskiej zawartości białka czy mocznika w mleku oraz korekty 
dawek laktacyjnych z niską jakością białka w paszach objętościowych.     

Multi Chelat zwiększa przyswajalność wybranych mikroelementów, które pełnią ważne role w organizmie zwierzęcia, 
wpływając na lepsze i skuteczniejsze zacielenia, zmniejszenie kulawizn oraz wzrost produkcji mleka. Multi Chelat gwarantuje, 
że w recepturze zostały użyte chelaty czyli formy organiczne mikroelementów.   

Rumen Protein jest formułą zapewniającą optymalny bilans azotu w żwaczu, a to sprawia, że jest podstawowym 
i niezbędnym „białkiem” wykorzystywanym przez zwierzęta. Idea opiera się na efektywnym dostarczeniu białka 
dla bakterii żwacza, aby pokazać pełny potencjał produkcyjny zwierząt. Rumen Protein wzbogaca dawkę w białko 
RDP oraz zwiększa wydajność białka mikrobiologicznego przez co idealnie komponuje się z dietą opartą na kiszonce  
z kukurydzy lub słabej jakości sianokiszonkach.    

By Pass Protein to najwyższej jakości białko jelitowe (chronione) nie ulegające rozkładowi w żwaczu. By Pass Protein to 
bezpieczne źródło białka RUP, które korzystnie działa na: 
• wzrost produkcji mleka u krów
• wzrost białka i kazeiny w mleku
• lepszy start w laktację 
• korzystnie wpływa na parametry rozrodu i zdrowie stada
• stabilizuje przemianę materii 

BIAMYCO - maksymalna ochrona przed zanieczyszczeniami mykotoksynami. Pozwala na bezpieczne wykorzystanie 
składników pokarmowych paszy nie wpływając negatywnie na ich wchłanianie. Pobudza odpowiedź immunologiczną 
organizmu i wspomaga funkcjonowanie najważniejszych narządów wewnętrznych jak wątroba, nerki oraz przewód 
pokarmowy. Biamyco poprawia wskaźniki rozrodu oraz wpływa na zmniejszenie poziomu komórek somatycznych w mleku.

Kazeina+  Jest to specjalnie dobrana kompozycja surowców oraz innowacyjny proces technologiczny, które pomagają 
zwiększać syntezę białka mleka (kazeiny). Produkty te, cechują się wysokim udziałem surowców chronionych, opartych 
głównie o aminokwasy siarkowe (metionina) oraz dodatkiem chronionego tłuszczu palmowego. Żywienie krów przygotowane 
z ich wykorzystaniem, zwiększa jakość mleka do produkcji sera żółtego. Pasze z KAZEINA+ świetnie się też sprawdzą jako 
pasza premiująca krowy o wysokim potencjale produkcyjnym.

najwyższa jakość 
składników odżywczych

wzmocnienie
odporności

odpowiednie
zbilansowanie 

wysokie efekty
produkcyjne
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Oferta pasz pełnoporcjowych Biofeed opiera się na dwóch liniach produktowych: LACTOFEED oraz RUMEN, które odpowiadają 
oczekiwaniom jakie stawiają hodowcy. 

Dobierz przygotowane przez Biofeed pasze wyposażone w odpowiednie systemy wsparcia, które najbardziej precyzyjnie 
odpowiadają na potrzeby Twoich krów:

LactoFeed 18 Granulat      LactoFeed 19 Granulat

LactoFeed 21 Protect

LactoFeed 21 Ekspand

LactoFeed 22 Granulat

LactoFeed 22 Gold

LactoFeed 26 Granulat     LactoFeed 27 sypki

W Biofeed, By Pass Protein uzyskujemy poprzez wykorzystanie systemu BIOFEED Ekspand. Biofeed Ekspand to najnowsza 
technologia obróbki ciśnieniowo – termicznej do uzyskania najwyższej jakości i lepszej strawności surowców oraz paszy. 
Autorski program BIOFEED Ekspand gwarantuje zawsze najwyższe i najbardziej powtarzalne wyniki produkcyjne.

By pass Fat wpływa na poprawę efektywności wykorzystania energii co sprawia, że zwiększa wytrwałość laktacji i chroni 
zwierzęta o największym potencjale produkcyjnym. Dzięki udziałowi 
By pass Fat poprawisz rozród krów i pierwiastek, uzyskasz wyższą produkcję mleka, zlikwidujesz deficyt energii w pierwszych 
dniach po wycieleniu oraz zwiększysz długowieczność krów.  

Super Start Formuła to opracowana przez Biofeed autorska metoda wykorzystująca odpowiedni bilans surowców, parametrów paszy, oraz 
doświadczenia zebrane w pracy z hodowcami. Super Start Formuła pomaga krowom pokazać swój najwyższy potencjał produkcyjny i w bezpieczny 
sposób wprowadza krowy w szczyt laktacji co pozwala im utrzymać wysoką produkcję mleka przez jej cały okres. Super Start Formuła gwarantuje: 
• Zwiększenie pobrania suchej masy na początku laktacji
• Wyższą produkcję mleka
• Ograniczenie deficytu energii na początku laktacji
• Ograniczenie ryzyka kwasicy
• Poprawienie parametrów rozrodu 

Bufor Protect specjalnie opracowana formuła, która chroni żwacz przed kwasicą. Bufor Protect działa w kilku obszarach: podnosi 
pH w żwaczu - dzięki dodatkom aktywnych buforów, oraz optymalizuje dostępność i uwalnianie skrobi w żwaczu, która jest główną 
przyczyną kwasicy żwacza.  

Optimum balance – dzięki zastosowaniu autorskiego podejścia w konstrukcji receptury Optimum balance, białko i energia 
w paszy są zrównoważone w taki sposób, aby produkcja mleka równo przyrastała bez zachwiania równowagi białkowo/
energetycznej oraz bez konieczności dodatkowego korygowania dawki żywieniowej. Pasze bilansowane w konstrukcji 
Optimum balance idealnie nadają się na stacje paszowe i roboty udojowe. 

DCAD Control – wspiera metabolizm wapnia przed wycieleniem i zdecydowanie ogranicza ryzyko wystąpienia zalegania 
poporodowego. Sprawdzony mechanizm DCAD Control pozwala osiągnąć równowagę kationowo – anionową co sprawia, 
że wycielone krowy mają bardzo dobry apetyt  oraz zdrową i wysoką produkcję mleka przez całą laktację. 

Mastitis Control to połączenie kilku elementów takich jak: chelaty aminokwasowe, antyoksydanty i składniki regenerujące tkankę wymienia 
o udowodnionym działaniu w profilaktyce i zmniejszaniu mastitiss. Mastitis Control wspiera krowy w najtrudniejszych okresach życia 
podczas, których są narażone na mastitiss. Mastitiss Control zwiększa odporność zwierząt na zagrożenia i mobilizuje organizm do ich 
zwalczania. 

Rozród Control wykorzystuje połączenie właściwego bilansu energii, różnych form selenu 
i witaminy E oraz odpowiednią kompozycję organicznych form: miedzi, cynku i manganu. Rozród Control jest sprawdzoną 
formułą, która poprawia wskaźniki rozrodu poprzez wzmocnienie objawów rui oraz zapobieganie zapaleniom macicy i 
cystowatości jajników.    

Mg+ Control  Jedyna taka formuła, która chroni krowy podczas wypasu pastwiskowego i wspiera organizm krowy przed 
niekorzystnymi skutkami tężyczki pastwiskowej. Optymalne połączenie skrobi, wysokiej energii oraz magnezu gwarantuje 
najlepsze wyniki produkcyjne z wykorzystaniem pastwiska. Mg+ Control to spokój w stadzie i bezpieczeństwo w 
stosowaniu.  

AA+ Aminokwasy. System AA+ to gwarancja udziału oraz bilansu strawnych aminokwasów egzogennych, które najbardziej 
limitują produkcję mleka. Lizyna i metionina wpływa na syntezę białka przez co zwiększają produkcję mleka oraz % białka 
w mleku.                

Aktywne Drożdże  – wykorzystuje wsparcie jakie oferuje zastosowanie żywych kultur bakterii. Uczestniczy w odbudowie i 
namnażaniu korzystnych bakterii i pierwotniaków przez co pozwala na zachowanie równowagi ekosystemu żwacza. Przez 
pobudzanie działania bakterii celulolitycznych podnosi pH żwacza, zwiększa strawność paszy i ogranicza występowanie 
kwasicy. Maksymalizuje produkcję mleka oraz jego jakość.

Sypka forma paszy                   Granulowana forma paszy                   Ekspandowana forma paszy
 

MIESZANKI PASZOWE DLA KRÓW 
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LactoFeed Energy     Rumen Granulat 18 i 19

Rumen Granulat 23 i Krowa Mleczna 25  Krowa Mleczna 18

 

Lactofeed 18 
Granulat

Lactofeed 19 
Granulat

Lactofeed 21 
Protect

Lactofeed 21 
Ekspand

Lactofeed 22 
Granulat

Lactofeed 
Gold 22

Lactofeed 26 
Granulat

Składniki 
pokarmowe jedn.

Białko % 18,00 19,00 21,00 21,00 22,00 22,00 26,00
Energia MJ 7,00 7,00 7,10 7,50 7,00 7,50 7,50
Wapń % 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 0,40
Fosfor % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Magnez % 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Sód % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Witamina A j.m. 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 6 000

Witamina D3 j.m. 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1 250

Witamina E mg 50 50 50 50 50 50 25
Niacyna mg 200 200 200 200 200 200 100
Biotyna mcg 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500
Cynk mg 75 75 75 75 75 75 37,50
Mangan mg 50 50 50 50 50 50 25
Miedź mg 30 30 30 30 30 30 15
Żelazo mg 30 30 30 30 30 30 15
Jod mg 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00
Kobalt mg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
Selen mg 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20

 

Lactofeed 27 
Sypki

Lactofeed 
Energy

Rumen 18 
Granulat

Rumen 19 
Granulat

Rumen 23 
Granulat

Krowa 
Mleczna 18

Krowa 
Mleczna 25Składniki 

pokarmowe jedn.

Białko % 27,00 12,00 18,00 19,00 23,00 18,00 25,00
Energia MJ 7,00 7,50 6,50 6,20 6,60 6,30 6,40
Wapń % 0,90 0,35 0,80 0,80 0,80 0,90 0,80
Fosfor % 0,60 0,20 0,53 0,80 0,86 0,90 0,86
Magnez % 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Sód % 0,15 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Witamina A j.m. 12 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Witamina D3 j.m. 2 500 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Witamina E mg 50 25 25 25 25 25 25
Niacyna mg 200 100 100 100 100 100 100
Biotyna mcg 1 000 500 500 500 500 500 500
Cynk mg 75 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50
Mangan mg 50 25 25 25 25 25 25
Miedź mg 30 15 15 15 15 15 15
Żelazo mg 30 15 15 15 15 15 15
Jod mg 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kobalt mg 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Selen mg 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Dobierz przygotowane przez Biofeed pasze specjalistyczne wyposażone w odpowiednie systemy wsparcia, które 
najbardziej precyzyjnie odpowiadają na potrzeby Twoich krów:

Rumen 40

LactoFeed Start

DryFeed

PASZA WYŁĄCZNIE DLA KRÓW PRZED WYCIELENIEM

MIESZANKI PASZOWE SPECJALISTYCZNE DLA KRÓW
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MIESZANKI PASZOWE SPECJALISTYCZNE DLA KRÓW  
Lactofeed Start DryFeed Rumen 40

Składniki pokarmowe jedn.

Białko % 19,00 20,00 40,00

Energia MJ 7,50 6,50 6,30

Wapń % 1,00 2,30 1,65

Fosfor % 0,50 0,50 0,80

Magnez % 0,55 0,55 0,25

Sód % 0,10 0,05 0,95

Witamina A j.m. 50 000 50 000 35 000

Witamina D3 j.m. 10 000 10 000 12 500

Witamina E mg 750 750 170

Witamina C mg 500

Niacyna mg 500 2 500 250

Biotyna mcg 1 000 1 000 2 000

Chlorek Choliny (chroniony) mg 200 200  

Cynk mg 150 150 500

Cynk org. mg 100 100 50

Mangan mg 100 100 250

Mangan org. mg 50 50 30

Miedź mg 30 30 100

Miedź org mg 30 30 17

Jod mg 1,00 1,00 2,50

Kobalt mg 2,00 2,00 1,00

Selen mg 1,00 1,00 1,50

Selen org. mg 1,00 1,00  

CAB meq/kg -360

Saccharomyce cerevisiae CFU/g TAK
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MIESZANKI PASZOWE „GOTOWY TMR”

Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą doprowadzić do znacznego uszczuplenia 
zasobów pasz objętościowych. W zależności od regionu czy struktury zasiewów 
często zdarza się, że zapotrzebowanie przewyższa możliwości produkcyjne 
gospodarstwa. Dotyczyć to może zarówno białkowych pasz objętościowych, jak  
i objętościowych pasz energetycznych uzupełniających dawkę w skrobię.

Mając na uwadze powyższe, firma Biofeed opracowała dwie propozycje wspierające 
hodowcę. W zależności od sytuacji na fermie do wyboru są dwa kierunkowe 
rozwiązania – CORN TMR oraz GRASS TMR. CORN TMR z przeznaczeniem na 
zastąpienie kiszonki z kukurydzy, GRASS TMR sianokiszonki i/lub kiszonki z lucerny.

Wprowadzając do dawek pokarmowych CORN TMR lub GRASS TMR nie tylko oszczędzamy własne pasze objętościowe, 
ale i dostarczamy zwierzętom niezbędną dzienną dawkę włókna, białka oraz energii. 
Parametry kiszonek często ulegają zmianie w procesie konserwacji bądź formowania pryzmy. Zróżnicowanie może 
wynikać także ze stosowania pasz pochodzących z różnych pokosów np. baloty sianokiszonki. CORN TMR oraz GRASS 
TMR są paszami, których produkcja jest oparta o surowce wysokiej powtarzalności parametrów. Warto więc zaznaczyć, 
że cechą charakterystyczną takiego rozwiązania jest niezmienność dawki żywieniowej.

CORN TMR oraz GRASS TMR to pasze strukturalne. Do ich produkcji użyto granulaty oraz sieczki oparte o naturalne 
i bardzo lubiane przez krowy surowce: lucerna, trawa, słoma czy wysłodki buraczane. Użyte ziarno kukurydzy jest 
dodatkowo ekstrudowane dzięki czemu ograniczamy ryzyko silnego obniżenia pH żwacza, co jest charakterystyczne przy 
zadawaniu pasz treściwych i śrut zbożowych. Dla wzmocnienia walorów smakowych całość została uzupełniona melasą 
buraczaną.

CORN TMR oraz GRASS TMR został tak skonstruowany, aby 1 kg produktu zastępował około 2,5 – 3 kg gotowego TMR’u, 
kiszonki z kukurydzy, lucerny czy trawy.
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MIESZANKI PASZOWE „GOTOWY TMR”
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CORN TMR GRASS TMR

Składniki pokarmowe jedn.

Białko % 14,00 15,00

Wapń % 0,75 0,75

Fosfor % 0,65 0,65

Magnez % 0,20 0,20

Sód % 0,05 0,05

Witamina A j.m. 9 000 9 000

Witamina D3 j.m. 1 875 1 875

Witamina E mg 37,50 37,50

Niacyna mg 150 150

Biotyna mcg 750 750

Cynk mg 56,25 56,25

Mangan mg 37,50 37,50

Miedź mg 22,50 22,50

Żelazo mg 22,50 22,50

Jod mg 1,50 1,50

Kobalt mg 0,75 0,75

Selen mg 0,30 0,30
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Dla hodowców ceniących sobie żywienie w oparciu o własne śruty zbożowe firma BIOFEED przygotowała linię mieszanek 
białkowo – energetycznych. Produkty te mogą być podstawą do tworzenia pełnowartościowej paszy lub stanowić bezpośrednią 
korektę przygotowywanego TMR-u.

Dobierz przygotowane przez Biofeed mieszanki białkowo - energetyczne wyposażone w odpowiednie systemy 
wsparcia, które najbardziej precyzyjnie odpowiadają na potrzeby Twoich krów:

 By-Pass 40 „Puchatek”   Uniplus 45

Uniplus 36     Uniplus 32

MIESZANKI PASZOWE BIAŁKOWO – ENERGETYCZNE 
DLA KRÓW MLECZNYCH I OPASÓW

 By-Pass 40 
Puchatek UniPlus 45 UniPlus 36 UniPlus 32

Składniki pokarmowe jedn.

Białko % 40,00 45,00 36,00 32,00

Energia MJ 6,50 6,10 6,70 6,70

Wapń % 0,34 1,00 0,70 1,00

Fosfor % 0,73 0,70 0,90 0,90

Magnez % 0,00 0,40 0,30 0,50

Sód % 0,06 0,50 0,10 0,40

Witamina A j.m. 30 000 30 000 6 000 30 000

Witamina D3 j.m. 7 500 7 500 1 250 7 500

Witamina E mg 125 125 25,00 125,00

Witamina C mg 75 75  75,00

Niacyna mg 250 250 100 250

Biotyna mcg 2 500 2 500 500 2 500

Cynk mg 162,5 162,5 37,50 162,50

Mangan mg 162,5 162,5 25,00 162,50

Miedź mg 75 75 15 75

Jod mg 3,50 3,50 1,00 3,50

Kobalt mg 2,50 2,50 0,50 2,50

Żelazo mg 100 100 15 100

Selen mg 2,00 2,00 0,20 2,00

NPN g/kg 25 45   

Saccharomyce cerevisiae CFU/g TAK  TAK
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By-Pass Raps

Uniplus 40

Opas Strong     Opas Protein Bull

 
Opas Protein Bull Opas Strong

Składniki pokarmowe jedn.

Białko % 34,00 42,00

Wapń % 1,00 1,50

Fosfor % 0,90 0,90

Magnez % 0,50 0,50

Sód % 0,50 0,50

Energia Metaboliczna MJ 10,30 9,60

Witamina A j.m. 20 000 20 000

Witamina D3 j.m. 5 000 5 000

Witamina E mg 50 50

Witamina B1 mg 2 2

Witamina B2 mg 4 4

Witamina B6 mg 4 4

Witamina B12 mcg 50 50

Kwas Foliowy mg 1,50 1,50

Chlorek Choliny mg 50 50

D-pantotenian Wapnia mg 16 16

Niacyna mg 50 50

Biotyna mcg 1 000 1 000

Cynk mg 100 100

Mangan mg 80 80

Miedź mg 15 15

Żelazo mg 30 30

Jod mg 1 1

Kobalt mg 0,50 0,50

Selen mg 0,40 0,40

Saccharomyce cerevisiae CFU/g TAK TAK

 

UniPlus 40 By-Pass RapsSkładniki 
pokarmowe jedn.

Białko % 40,00 34,00

Wapń % 0,50 0,25

Fosfor % 0,90 0,90

Magnez % 0,00 0,00

Sód % 0,05 0,05

Energia NEL MJ 7,00 6,50
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MIESZANKI WITAMINOWO – MINERALNE ORAZ DODATKI BUFORUJĄCE 
DLA KRÓW MLECZNYCH I BYDŁA OPASOWEGO

Witaminery BIOFEED to mieszanki mineralno – witaminowe o optymalnym 
składzie wszystkich niezbędnych składników, dopasowane do różnych potrzeb  
i okresów produkcyjnych krów.

• wyprodukowane z najwyższej jakości starannie dobranych komponentów
• uzupełniają zapotrzebowanie zwierząt na witaminy, makro i mikroelementy  

w każdej fazie produkcyjności 
• dostarczają witaminy chronione przed rozkładem w żwaczu, które mają 

większą przyswajalność niż tradycyjne rozwiązania
• zawierają mikroelementy w różnej formie, również organicznej,  

dzięki czemu są lepiej wchłaniane
• dzięki dodatkowi melasy są chętnie pobierane przez zwierzęta
• mogą być stosowane w technice żywienia TMR oraz PMR

Witaminer E-MAX i Witaminer Milki Forte

mieszanka witaminowo – mineralna dla krów mlecznych o najwyższym potencjale produkcyjnym

• produkty wyróżniają się bardzo wysokimi poziomami witamin, makro oraz mikroelementów
• witaminy w formie chronionej mikrokapsułki o wyższej przyswajalności w porównaniu do form tradycyjnych
• mikroelementy występują w połączeniach aminokwasowych i glicynowych gwarantując ich wysoką przyswajalność 
• forma chronionego selenu oraz cynku organicznego stymuluje układ odpornościowy zwierząt wspomagając je  

w walce z podwyższonym poziomem komórek somatycznych
• wysoki poziom biotyny dba o jakość skóry i wzmacnia zdrowotność racic
• uderzeniowa dawka niacyny i chlorku choliny w formie chronionej wspomaga funkcjonowanie wątroby, a tym samym 

ogranicza wystąpienie ketozy
• witaminy z grupy B wspierają układ krwionośny pobudzając procesy krwiotwórcze zapewniając odpowiedni przepływ 

krwi przez wymię

Witaminer Premium i Witaminer Milki Profit 

mieszanka witaminowo – mineralna dla krów mlecznych o wysokim potencjale produkcyjnym

• produkty wyróżniają się wysokimi poziomami witamin, makro oraz mikroelementów
• witaminy w formie chronionej mikrokapsułki o wyższej przyswajalności w porównaniu do form tradycyjnych
• mikroelementy występują w formie połączeń glicynowych zwiększając ich dostępność
• wysoki poziom witaminy A dba o utrzymywanie prawidłowej struktury komórek nabłonka skóry i błon śluzowych, 

ograniczając wnikanie patogenów do wnętrza organizmu
• forma chroniona selenu wraz z witaminą E poprawia wskaźniki rozrodu oraz zmniejsza ryzyko Metritis (zapalenie macicy)
• chroniona witamina D reguluje stężenie wapnia w kośćcu i bierze aktywny udział w jego wydzielaniu podczas 

zwiększającej się produkcji mleka
• połączenie witaminy C oraz organicznej formy cynku aktywuje układ odpornościowy wspierając organizm  

w sytuacjach stresowych

Witaminer LactoMax

mieszanka witaminowo – mineralna dla krów mlecznych z kompozycją mikroelementów w formie połączeń aminokwasowych

• kompleksy aminokwasowe mikroelementów cynku, miedzi i manganu, to wysoka przyswajalność nawet  
w sytuacji dużego stresu

• produkt szczególnie polecany w wysokoprodukcyjnych gospodarstwach
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Witaminer Rumen Activ

mieszanka witaminowo – mineralna, stymulująca funkcje trawienne i wspomagająca pracę żwacza

• dodatek żywych kultur drożdży Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 stymuluje rozwój mikroflory żwacza oraz 
uczestniczy w odbudowie i namnażaniu korzystnych bakterii i pierwotniaków

• wysokie poziomy witamin z grupy B stymulują apetyt, wspomagają pracę żwacza oraz stabilizują jego pH
• witaminy w formie chronionej mikrokapsułki o wyższej przyswajalności w porównaniu do form tradycyjnych 
• rekomendowany przy dawkach bogatych w skrobię

Witaminer Beta – Karoten Rozród

mieszanka witaminowo – mineralna zlecana do stosowana w stadach z zaburzeniami układu rozrodczego

• produkt został przygotowany pod wysokie zapotrzebowanie zwierząt na β-karoten, który wspomaga manifestację 
rui oraz zmniejsza częstotliwość występowania problemów z opóźnioną owulacją

• 1000 mg β-karotenu pozwala na bardzo dobre wyniki w rozrodzie krów wysokowydajnych, poprawiając 
skuteczność inseminacji

• chroniona witamina E oraz chroniony selen niweluje zaburzenia cyklu płciowego, poprawiając wskaźniki rozrodu, 
skracając tym samym okres międzywycieleniowy

• odpowiednio dobrana kompozycja organicznych form miedzi, cynku i manganu ogranicza zamieralność zarodków, 
poprawiając wskaźniki rozrodu

• doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw, w których w dawce pokarmowej wykorzystywane są duże ilości pasz 
konserwowanych, ubogich w β-karoten

• witaminy w formie chronionej mikrokapsułki o wyższej przyswajalności w porównaniu do form tradycyjnych

Witaminer Plus 
i Witaminer UniBM

mieszanki witaminowo – mineralne dla krów 
mlecznych oraz jałówek hodowlanych

• rekomendowany do stasowania dla młodzieży hodowlanej 
• optymalna kompozycja makro i mikroelementów gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych zwierząt 
• produkt do stosowania w żywieniu krów mlecznych o niższym potencjale produkcyjnym

Witaminer Antysomat Racice

mieszanka witaminowo – mineralna stosowana w celu ograniczenia schorzeń wymion i kulawizn

• biotyna wspomaga prawidłową jakość wrażliwej tkanki gruczołowej wymienia
• magnez, wapń oraz wiatmina B6 biorą aktywny udział w metabolizmie włókien mięśniowych zapewniając 

prawidłowe funkcjonowanie strzyków
• chroniony selen oraz chroniona witamina E obniżają poziom komórek somatycznych w mleku wspomagając 

funkcjonowanie wymienia
• witamina C, chroniona witamina E oraz chroniony selen mają działanie antyrodnikowe i wspomagają układ 

odpornościowy zwłaszcza w sytuacjach podwyższonego stresu np. nadmierne zagęszczenie zwierząt 
• wysoki poziom biotyny i aminokwasowego kompleksu cynku to prawidłowo uformowane, mocne i zdrowe racice
• witaminy w formie chronionej mikrokapsułki o wyższej przyswajalności w porównaniu do form tradycyjnych 
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Ochrona witamin A,D,E w Witaminerach
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Witaminer KZ

mieszanka witaminowo – mineralna przeznaczona dla krów w okresie zasuszenia właściwego

• kompleks niezbędnych witamin i minerałów zapewnia najlepsze przygotowanie krowy do kolejnej laktacji
• zawiera odwrócony stosunek wapnia do fosforu, co zapobiega hipokalcemii
• dodatek biotyny i cynku w formie chelatowej zabezpiecza krowy w całym okresie zasuszenia przed schorzeniami 

racic, wzmagając ich kondycję
• zawarte w mieszance witamina E i selen chroniony wspierają odklejanie się łożyska po wycieleniu oraz poprawiają 

zdrowotność wymion

Witaminer DCAB + VIT E

mieszanka witaminowo – mineralna dla krów zasuszonych, będących w okresie przygotowania do następnej laktacji

• mieszanina soli „gorzkich” o bardzo wysokim ujemnym ładunku, wprowadza do dawki aniony chloru i siarki pozwalając 
osiągnąć równowagę kationowo – anionową 

• otoczkowana forma chlorku wapnia poprawia jego przyswajalność, ograniczając ryzyko najczęściej występujących 
problemów okołoporodowych jak: zapalenie wymion, zatrzymanie łożyska i hipokalcemia

• uderzeniowa dawka witaminy E wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wymienia w okresie okołoporodowym

Witaminer Opas + Mg

mieszanka witaminowo – mineralna dla bydła opasowego

• mikro oraz makroelementy pokrywają zapotrzebowanie intensywnie rosnącego bydła
• wysoki poziom magnezu uzupełnia niedobory tego pierwiastka podczas okresu pastwiskowego
• wysoka zawartość witamin, mikro oraz makroelementów uzupełnia dawkę pokarmową przy opasie bydła opartym 

głównie na kiszonce z kukurydzy i wysłodkach buraczanych
• magnez oraz wapń biorą aktywny udział w metabolizmie włókien mięśniowych, poprawiając funkcjonowanie układu 

kostnego i mięśniowego, co przekłada się na mocny kościec i redukcję kulawizn
• witaminy z grupy B dobrze wpływają na pracę układu nerwowego zapobiegając nadpobudliwości zwierząt

BuforMAX i Bufor BP AMIVIV S.C.

kompleksowe i bardzo efektywnie działające substancje buforujące, łączące w swym składzie różnorodne substancje 
stabilizujące pH żwacza

• zastosowanie substancji buforujących o różnym stopniu działania jest doskonałym uzupełnieniem dawek dla 
wysokoprodukcyjnych krów mlecznych

• wodorowęglan wapnia z alg morskich znacząco wydłuża działanie stabilizujące pH
• zalecany w dawkach dla bydła opasowego z dużym udziałem skrobi
• żywe kultury drożdży Saccharomyces Cerevisae wspomagają przyrost biomasy w żwaczu zapewniając lepszy rozkład 

włókna, celulozy oraz hemicelulozy
• kompleks AMIVIV, który jest oparty o naturalne ekstrakty roślinne, wzmaga pracę żwacza, znacząco obniżając ryzyko 

kwasicy
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E-MAX Milki Forte Rumen 

Activ Milki Profit Premium Lacto MAX PlusSkładniki pokarmowe jedn.

Wapń % 11,30 19,00 17,00 19,50 16,00 17,50 18,00
Fosfor % 6,00 3,00 5,00 3,50 4,50 3,00 3,50
Magnez % 7,00 7,00 6,00 4,50 8,00 7,00 7,00
Sód % 7,50 6,00 7,00 8,00 8,00 8,50 8,50
Witamina A j.m. 800 000 950 000 650 000 900 000 700 000 800 000 500 000
Witamina A (chroniona) j.m. 150 000  150 000 150 000
Witamina D3 j.m. 185 000 125 000 125 000 180 000 145 000 140 000 50 000
Witamina D3 (chroniona) j.m. 15 000 15000 15000
Witamina E mg 9 850 8 000 4 850 5 000 4 850 4 000 3 000
Witamina E (chroniona) j.m. 150 150 150
Witamina C mg 500 1 000 1 000 500 500 500
Witamina B1 mg 140 150 140 100 100 20
Witamina B2 mg 120 120 120 50 80 30
Witamina B6 mg 100 70 120 50 60 20
Witamina B12 mcg 600 600 500 450 500 200
D pantotenian Wapnia mg 300 200 250 125 125 70 100
Kwas Foliowy mg 25 20 25 40 40 4 20
Chlorek Choliny mg 7 500 1000
Chlorek Choliny (chroniony) mg 2 500  
Niacyna mg 17 500 10 000 5 000 3 000 3 000 2 000 3 000
Niacyna (chroniona) mg 2 500  
Biotyna mcg 200 000 140 000 100 000 65 000 100 000 80 000 100 000
Cynk mg 7 500 7 000 9 500 8 000 8 500 5 500 7 000
Cynk (organiczny) mg 4 500 3 000 2 000 3 000 2 500 500
Mangan mg 5 000 7 500 5 000 3 800 4 500 3 800 3 500
Mangan (organiczny) mg 2 500 1 500 1 000 800 1 000 200
Miedź mg 2 000 1 200 1 000 700 850 1 400 1 000
Miedź (organiczny) mg 1 000 800 650 500 500 100
Jod mg 250 240 100 120 120 80 100
Kobalt mg 80 100 50 50 50 20 60
Selen mg 30 65 25 45 35 50 30
Selen (chroniony) mg 20 5 25 5 15
Saccharomyce cerevisiae CFU/g TAK

 Beta Karoten 
Rozród

Antysomat 
Racice UniBM Opas + Mg KZ DCAB + WIT E

Składniki pokarmowe jedn.

Wapń % 16,50 17,50 21,00 14,50 6,50 12,50
Fosfor % 4,00 2,00 3,50 3,00 9,40 0,00
Magnez % 7,00 15,00 4,00 15,00 13,00 7,00
Sód % 8,00 2,00 8,50 8,00 8,00 0,00
Witamina A j.m. 650 000 400 000 500 000 700 000 900 000
Witamina A (chroniona) j.m. 150 000 250 000  
Witamina D3 j.m. 105 000 35 000 80 000 150 000 100 000  
Witamina D3 (chroniona) j.m. 15 000 25 000  
Witamina E mg 7 850 9 750 2 000 1 800 7 000 10 000
Witamina E (chroniona) j.m. 150 250  
Witamina C mg 2 000 500  
Witamina B1 mg 50 20 300 20
Witamina B2 mg 50 20 30 30
Witamina B6 mg 50 100 20 20 25
Witamina B12 mcg 250 200 500 300
D pantotenian Wapnia mg 200 50 90 50
Kwas Foliowy mg 40 10 10 10
B-Karoten mg 1 000   
Niacyna mg 2 000 1 000 600 200
Biotyna mcg 100 000 200 000 12 000 50 000 100 000
Cynk mg 4 000 5 500 2 500 6 000 9 000
Cynk (organiczny) mg 3 000 6500 2 500
Mangan mg 2 000 1 500 4 000 3 000
Mangan (organiczny) mg 1 500 1 000
Miedź mg 450 1 200 1 000 1 200
Miedź (organiczny) mg 450 300  
Jod mg 100 80 100 130
Kobalt mg 50 40 25 30
Selen mg 25 25 25 50 20
Selen (chroniony) mg 25 25 20
CAB meq/kg  -12 000 m

ie
sz

an
ki

 w
ita

m
in

ow
o 

– 
m

in
er

al
ne

 o
ra

z d
od

at
ki

 b
uf

or
uj

ąc
e 

dl
a 

kr
ów

 m
le

cz
ny

ch
 i b

yd
ła

 o
pa

so
w

eg
o

kr
ow

y 
m

le
cz

ne
 i o

pa
sy



26 Treść katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu                                                             art.66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

WITAMINERY BAZA

Głównym celem Witaminerów BAZA jest usprawnienie pracy na fermie oraz zmniejszenie 
ryzyka popełnienia błędu przy zadawaniu pasz. Wszystko „zapakowane w jednym 
worku” gotowe do podania bezpośrednio do wozu paszowego.

Każdy z produktów charakteryzuje się pełnym pokryciem witaminowym i mineralnym 
(w formie kompleksów białkowych – chelatów ZINPRO). Dodatkowo zawierają 
kompozycję buforów zabezpieczając żwacz przed kwasicą oraz wapń.

Wysoki poziom witamin został dobrany tak, aby wspierać hodowców stad 
wysokoprodukcyjnych.

Witaminer Baza TMR

Pokrywa zapotrzebowanie na witaminy i minerały, kredę oraz bufory. Charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością witamin 
oraz minerałów. Gwarantuje wysoką produkcję przez cały okres laktacji. Zawarte w nim związki mineralne oparte są o kompleksy 
aminokwasowe (chelaty ZINPRO) zapewniające najwyższą przyswajalność. Odpowiednia dawka Biotyny zabezpiecza racice 
przez cały okres laktacji. 

Witaminer Baza Plus

Pokrywa zapotrzebowanie na witaminy i minerały, kredę oraz bufory. Jest to starannie dobrana kompozycja witamin i organicznych 
związków mineralnych. Wraz z prawidłową techniką doju wpływa pozytywnie na wzrost odporności zwierząt oraz redukuje infekcje 
w obrębie wymienia. Wysoki udział organicznego cynku w połączeniu z rekomendowaną dawką biotyny wzmacnia róg racicowy. 
Rekomendowany w stadach, gdzie głównym problemem są kulawizny oraz podwyższony poziom komórek somatycznych w mleku.

Witaminer Baza Extra

Pokrywa zapotrzebowanie na witaminy i minerały, kredę oraz bufory. Jest to rekomendacja dla krów, które osiągają bardzo wysoką 
wydajność. Niacyna zmniejsza skutki subklinicznej ketozy. Duża dawka biotyny (20 mg) wraz z prawidłowo wykonywanym 
zabiegiem korekcji zwiększa wytrzymałość rogu racicy. Żywe kultury bakterii Saccharomyces Cerevisae Levucell®SC stabilizują 
pH żwacza zmniejszając ryzyko wystąpienia kwasicy poprzez stymulowanie aktywności enzymatycznej i celulolitycznej.
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Witaminer Baza TMR Witaminer Baza Plus Witaminer Baza Extra

Składniki pokarmowe jedn.

Wapń % 18,00 18,00 18,00

Fosfor % 1,20 1,20 1,20

Magnez % 5,70 5,70 5,70

Sód % 9,15 9,15 9,15

Witamina A j.m. 300 000 300 000 300 000

Witamina D3 j.m. 47 000 47 000 47 000

Witamina E mg 1 350 1 350 1 350

Witamina C mg 2 000

Niacyna mg 1 350 1 350 8 000

Biotyna mcg 27 000 27 000 27 000

Cynk mg 3 000 3 000 3 000

Cynk (organiczny) mg 500 500 500

Mangan mg 2 675 2 675 2 675

Mangan (organiczny) mg 275 275 275

Miedź mg 500 500 500

Miedź (organiczny) mg 175 175 175

Jod mg 55 55 55

Kobalt mg 6 6 6

Selen mg 15 7,50 15

Selen (chroniony) mg 7,50

Saccharomyce cerevisiae  TAK
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DODATKI DLA KRÓW MLECZNYCH 
I BYDŁA OPASOWEGO

W BIOFEED posiadamy pełną gamę produktów dodatkowo wspomagających krowy w trudnych lub newralgicznych okresach 
życia, poczynając od krów zasuszonych, w przygotowaniu do laktacji aż po krowy wycielone.

AKTYWNE ŻYWE DROŻDŻE
 
ActiFeed

żywe kultury drożdży Saccharomyces Cerevisiae S.C. 47 

• stymulują apetyt i wspomagją pracę żwacza, poprawiając w ten sposób wykorzystanie paszy, 
co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia wydajności mlecznej

• korzystnie wpływają na środowisko beztlenowe panujące w żwaczu, stwarzając dogodne 
warunki dla rozwoju bakterii celulolitycznych

Stosowanie: 100 – 150 g/szt./dzień po wymieszaniu z innymi składnikami dziennej dawki 
pokarmowej
Opakowanie: 25 kg

Drożdże Aktywne
żywe kultury drożdży Saccharomyces Cerevisiae S.C. 1077 

• stymulują apetyt i wspomagają pracę żwacza
• wpływają na poprawę wykorzystania paszy, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia 

wydajności mlecznej
• korzystnie wpływają na środowisko beztlenowe panujące w żwaczu, 

stwarzając dogodne warunki dla rozwoju bakterii celulolitycznych
• usprawniają pracę żwacza i zmniejszają ryzyko wystąpienia kwasicy

Stosowanie: 100 g/szt./dzień po wymieszaniu z innymi składnikami dziennej dawki 
pokarmowej
Opakowanie: worek 25 kg

ActiFeed Forte 
koktajl żywych kultur drożdży Saccharomyces Cerevisiae S.C. 47 

• skutecznie stymuluje apetyt zwierząt, wpływając na zwiększenie pobrania suchej masy
• usprawnia proces fermentacji w żwaczu wpływając na wzrost ilości pożądanej biomasy
• wspomaga pracę żwacza i ogranicza ryzyko wystąpienia kwasicy

Stosowanie: 50 g/szt/dzień
Opakowanie: worek 25 kg

ActiFeedforteActi forteFeed

Drożdze
Aktywne
Drożdze
Aktywne
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TŁUSZCZE CHRONIONE

Power Feed Gluco 
tłuszcz chroniony łatwo uzupełniający mieszankę paszową w energię

• zawiera aż 24 MJ NEL co w szybki sposób uzupełnia energię w dawce
• tłuszcz zawarty w oleju palmowym nie powoduje zaburzeń pracy żwacza
• zawarta chroniona forma chlorku choliny działa osłonowo na wątrobę
• glukoza stanowi łatwo dostępne źródło energii odżywiając bakterie żwacza
• słodki smak zwiększa chęć pobrania i zabezpiecza przed ketozą  

w początkowej fazie laktacji
• chroni przed pogorszeniem kondycji oraz wpływa na zwiększenie produkcyjności
• ogranicza występowanie ujemnego bilansu energii po porodzie wspierając szybkie osiągnięcie 

szczytu laktacji

Stosowanie: do 500 g/szt./dzień po wymieszaniu z innymi składnikami dziennej dawki pokarmowej.
Opakowanie: worek 25kg

DOSTARCZAJĄCE ENERGII

Vitamel Premium
wysoce odżywczy dodatek energetyczny dla krów mlecznych i opasów

• wpływa na poprawę strawności włókna z dawki pokarmowej
• duża zawartość cukrów wpływa stymulująco na rozwój flory żwacza
• wysoka smakowitość wpływa na zwiększenie pobrania suchej masy
• stanowi dodatkowe źródło energii w dawce pokarmowej

Stosowanie: 500-1000 ml/sztukę/dzień
Opakowanie: 25 kg, 1300 kg 

REGENERUJĄCE I  WSPOMAGAJĄCE PRACĘ WĄTROBY 

Hepa Detoxin 
efektywny produkt wspomagający funkcjonowanie wątroby i nerek  

• przyspiesza regenerację komórek wątroby oraz wpływa korzystnie na układ pokarmowy, 
krwionośny i nerwowy

• efektywny produkt wspomagający procesy odtruwania organizmu z toksyn oraz 
wspierający funkcjonowanie wątroby i nerek (istotne w zatruciach mykotoksynami)

• forma płynna zawiera dodatkowo glicerynę, glikol i sorbitol, uzupełniając niedobory 
energii

Stosowanie: w ilości 600 g/szt./dzień po wymieszaniu z innymi składnikami dziennej dawki pokarmowej w okresie ujemnego 
bilansu energetycznego. W ilości 300 g/szt./dzień po wymieszaniu z innymi składnikami dziennej dawki pokarmowej przed 
wycieleniem 7-10 dni.
Opakowanie: kanister 5 kg i 25 kg

Gluco
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GLUKOPLASTYCZNE

Keto Buster 
szybkie i skuteczne przeciwdziałanie ketozie 

• preparat przeznaczony dla krów mlecznych w okresie okołowycieleniowym i w stanach 
niedoborów energetycznych

• połączenie 3 różnych źródeł energii (glikolu, sorbitolu, gliceryny)
• wzbogacony o witaminy z grupy B
• zapewnia dobry początek laktacji
• słodki smak zwiększa chęć pobrania produktu przez zwierzę, nawet w przypadku utraty 

apetytu

Stosowanie: 150 – 250g/szt./dzień na 1 – 2 tyg. przed wycieleniem w ilości 300 – 400 g/szt./dzień przez 2 – 4 tyg. po wycieleniu.
Opakowanie: kanister 5 kg 

EnergyFeed 
źródło łatwo przyswajalnej energii przeciwdziałające ketozie

• dzięki różnym źródłom energii skutecznie uzupełnia niedobory energetyczne w dawce 
paszowej

• zawierający kompleks witamin, dodatkowo wzmacniających organizm
• redukuje ujemny bilans energetyczny, zapewnia utrzymanie optymalnej kondycji 

krów
• dodatek biotyny poprawia wykorzystanie energii zawartej w preparacie
• słodki smak powoduje większą chęć pobierania przez zwierzę

Stosowanie: w ilości 250 g/szt./dzień na 7 – 10 dni przed wycieleniem w ilości 500 g/szt./dzień do 60 dnia laktacji w okresie ujemnego 
bilansu energetycznego.
Opakowanie: kanister 25 kg, mauzer 1300 kg 

PRZECIWGRZYBICZNE

Biamyco Ruminants Yeast 

preparat wiążący mykotoksyny 

• kombinacja zastosowanych w mieszance absorbentów zwiększa możliwość wiązania  
i usuwania mykotoksyn

• wspiera system odpornościowy dzięki zastosowaniu Beta – Glukanów pochodzących ze 
ścian drożdży

• stymuluje procesy trawienne w przewodzie pokarmowym i procesy zachodzące w wątrobie

Stosowanie: 50 – 100 g/szt./dzień po wymieszaniu z innymi składnikami dziennej dawki 
pokarmowej lub 10 – 20 kg/tonę własnej gotowej mieszanki treściwej.
Opakowanie: worek 10 kg 
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OKRES OKOŁOWYCIELENIOWY

After Calving Drink 
wzmacniający preparat po wycieleniu 

• izotoniczny napój dla krów po wycieleniu, który uzupełnia utracone podczas wycielenia 
związki mineralne

• wysoki poziom witaminy E oraz witaminy C w preparacie stymuluje układ immunologiczny
• wyselekcjonowany zestaw witamin i związków mineralnych wzmacnia zwierzę po 

porodzie
• wyrównuje jej bilans hydro-elektrolityczny
• kompleks Selen + Witamina E aktywuje proces odejścia łożyska

Stosowanie: opakowanie (1kg) rozpuścić w co najmniej 20l ciepłej wody (temperatura 25-30°C) i podać krowie w pierwszych 
minutach po wycieleniu. Jeżeli zajdzie taka konieczność podawać przy pomocy butelki lub sondy.
Opakowanie: worek, 1kg 

WSPOMAGAJACE ROZRÓD

Karoten Koktail
preparat wspomagający rozród 

• zawiera β-karoten, który pozytywnie wpływa na regularność faz rozrodczych
• nasila objawy rui
• poprawia parametry rozrodu, zwiększając skuteczność inseminacji

Stosowanie: 50 – 100 g/szt./dzień po wymieszaniu z innymi składnikami dziennej dawki 
pokarmowej.
Opakowanie: 20 kg 

STYMULUJĄCE PRACĘ ŻWACZA

Power MEL
kompleks energetyczny stymulujący pracę żwacza

• dzięki zawartości cukrów wpływa korzystnie na rozwój mikroflory żwacza
• wpływa na poprawę strawności włókna z dawki pokarmowej
• wysoka smakowitość wpływa na zwiększenie pobrania suchej masy
• dodatkowe źródło energii w dawce pokarmowej

Stosowanie: w ilości 500 – 1500 g/szt./dzień po wymieszaniu z innymi składnikami dziennej dawki pokarmowej.
Opakowanie: 1300 g 

BYDŁO

KarotenKoktajl

do
da

tk
i d

la
 k

ró
w

 m
le

cz
ny

ch
 i b

yd
ła

 o
pa

so
w

eg
o

kr
ow

y 
m

le
cz

ne
 i o

pa
sy



32 Treść katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu                                                             art.66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

ZAGRZEWANIE I ZAKISZANIE PASZ

Thermo Konserwant  
Chroni przed niekontrolowanym rozkładem tlenowym pasz objętościowych oraz skutecznie zmniejsza ilość grzybów i pleśni. Dodatkową
zaletą jest brak ryzyka wystąpienia korozji sprzętu rolniczego. Produkt mający podwójne stosowanie jako:

• dodatek kiszonkarski  – materiał paszowy na kiszonkę z kukurydzy, trawy, lucerny oraz świeżego młóta browarnianego

Stosowanie: w ilości 0,5 – 1,0 kg produktu (rozpuścić w 10 litrach wody) na 10 ton materiału paszowego

• stabilizator przed zagrzewaniem TMR lub PMR – jako dodatek do wozu paszowego lub dokładnego wymieszania z materiałem 
paszowym po zadaniu na stół paszowy

• 
Stosowanie: w ilości 0,3 – 0,5 kg (rozpuścić w 10 litrach wody) na 1 tonę materiału paszowego

Opakowanie: 10 kg

GOSPODARSKIE

Bacteriosan Dry 
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: 40-100 g/m2
Opakowanie: 20 kg

Lizawki solne 

stanowią źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru, wzbogacone o wybrane mikroelementy. BIOFEED posiada w ofercie dwie lizawki solne:

 

Stosowanie: do woli 
Opakowanie: kostka 10kg

MULTI LISAL SE 

Skład chemiczny:
NaCl    min 94%
Woda    max 1 % 
Części nierozpuszczalne  max 4%
Magnez    2000 mg/kg
Kobalt    18 mg/kg
Cynk    810 mg/kg
Mangan    830 mg/kg
Jod    100 mg/kg
Selen    10 mg/kg

LISAL M 

Skład chemiczny:
NaCl    min 94 %
Woda    max 1 % 
Części nierozpuszczalne  max 4 % 
Kobalt    0,06 g/kg
Miedź    1200 g/kg
Sód    374g/kg
Wapń     5g/kg
Magnez    0,2g/kg
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BIOFEED RADZI 

• Regularnie sprawdzaj jakość pasz gospodarskich, szczególnie upewniając się, że nie są zagrzybione. Skarmiając wątpliwej jakości pasze 
objętościowe zastosuj sorbenty mykotoksyn takie jak BIAMYCO RUMINANTS YEAST.

• Jeśli stosujesz żywienie TMR to upewnij się, że jego sucha masa zawiera się pomiędzy 45 -50%, co zapewni maksymalne pobranie dawki  
i odpowiednio wysoką produkcję.  

• Zapewnij swobodny dostęp do wody i paszy gdy krowy przebywają przy stole paszowym i na oborze. Zapewnij 18-20h/dzień dostępu  
do paszy. 

• Regularnie czyść poidła i stół paszowy. 

• Krowa w szczycie laktacji powinna pobierać minimum 4% swojej masy ciała.

• Zapewnij o 5% większą ilość paszy dla krów dojonych więcej niż dwukrotnie. 

• Jeśli to możliwe wydziel grupę pierwiastek po wycieleniu.

• Latem zapewnij w oborze wentylację i świeże powietrze a jeśli to możliwe zraszaj krowy na poczekalni w hali udojowej.

• Latem podczas upałów zapewnij większą ilość paszy gdy jest chłodniej – wczesnym rankiem i wieczorem.    

• Podczas upałów podawaj ACTIFEED lub DROŻDŻE AKTYWNE dla zwiększenia pobrania pasz i ich strawności.  

• Często podgarniaj paszę zachęcając krowy do większego pobrania dawki pokarmowej.

• Szczególnie latem stosuj bufory takie jak Bufor BP AMIVIV SC, który chroni krowy przed kwasicami. 

Najczęstsze niedociągnięcia w stosowaniu preparatów mlekozastępczych

• Zanieczyszczenie preparatu mlekozastępczego np. przez gryzonie bywa przyczyną zakażeń cieląt enteropatogenami.

• Niewłaściwe przechowywanie - prowadzi do pogorszenia jakości stosowanego preparatu wskutek negatywnych przemian witamin  
i substancji odżywczych. Dodatkowo poprzez zawilgocenia mogą rozwijać się niepożądane patogeny, które powodują zatrucia, szczególnie 
na tle pokarmowym.

• Słabe wymieszanie rozrabianego pójła.

• Zbyt mała koncentracja rozrobionego pójła.

• Niewłaściwa temperatura wody podczas przygotowania.
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HODOWCO porozmawiaj z doradcą BIOFEED o podstawowych parametrach mleka,
takich jak mocznik, białko i tłuszcz!

Duża zawartość mocznika w mleku może oznaczać:

• nadwyżkę białka w dawce pokarmowej

• obciążenie wątroby poprzez proces detoksykacji mocznika

• nadwyżka białka łatwo ulegającego rozkładowi w żwaczu RDP 

• niedobór węglowodanów nie-włóknistych w żwaczu, niedobór energii

• zły bilans dawki pokarmowej i straty z tym związane

• niedostateczne pobranie wody

Niska zawartość mocznika w mleku może oznaczać:

• niedobór białka w dawce pokarmowej

• nadmiar węglowodanów nie-włóknistych w żwaczu

• zły bilans dawki pokarmowej i straty z tym związane

Najczęstsze przyczyny obniżonej zawartości białka w mleku:

• zbyt mała dawka podawanej paszy treściwej

• zły bilans białka i energii w dawce pokarmowej

• nadmierna zawartość węglowodanów włóknistych takich jak ADF i NDF 

• zbyt duża ilość białka RDP – rozkładalnego w żwaczu

• niedobór skrobi trawionej w jelicie 

• mała ilość białka ogólnego w dawce pokarmowej

Najczęstsze przyczyny małej zawartości tłuszczu w mleku:

• kwasica żwacza

• stosowanie dużej ilość paszy na jeden odpas

• stosowanie kwaśnych kiszonek, które charakteryzują się niską zawartością suchej masy

• niedobór węglowodanów włóknistych takich jak ADF i NDF

• duża ilość pasz treściwych w diecie, głównie zbóż  

• niska sucha masa TMR – poniżej 35% 

• nadmierne rozdrobnienie TMR-u i słaba struktura całej dawki pokarmowej

• duża ilość młodej zielonki w dawce dla krów
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BIOFEED Sp.  z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

BIURO EKSPORTOWE
ul. Kartuska 489
80-298 Gdańsk

KONTAKT
tel./fax: +48 89 758 81 48
e-mail: biuro@biofeed.pl
https://www.facebook.com/Biofeed.Jestesmydlaciebie/
https://www.facebook.com/Biofeed.Zoo/

WYTWÓRNIE
Rajkowy ul. Jesionowa 28, 83-130 Pelplin
Zalewo ul. Kilińskiego 8a, 14-230 Zalewo
Pasłęk ul. Bohaterów Westerplatte 43, 14-400 Pasłęk
Blok Dobryszyce, ul. Dobryszycka 22, 97-505 Dobryszyce


