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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
Posiadamy cztery centra produkcyjne 
w Polsce w miejscowościach: 
Zalewo, Rajkowy, Kulice, Pasłęk i Dobryszyce.

Najwyższa jakość
Posiadamy fachową wiedzę – 
naszych Klientów wspiera ponad 60 
doświadczonych doradców żywieniowych 
oferujących pomoc w doborze optymalnych 
środków żywienia. 

Kim jesteśmy?

• GMP + - GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA PASZ - certyfikat przyznawany firmom, które wykazują spełnienie 
wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

• VLOG - certyfikat poświadczający, że dany produkt jest wolny od organizmów genetycznie modyfikowanych.

Certyfikaty



Firma BIOFEED to grupa doświadczonych pasjonatów i ekspertów w żywieniu zwierząt. Jesteśmy producentem 
premiksów, koncentratów, dodatków oraz pasz dla trzody chlewnej. Wykorzystując doświadczenie i fachową wiedzę, 
opracowujemy autorskie mieszanki gwarantujące sukces hodowlany. Nasza firma to 100% polski kapitał!

Najwyższa jakość surowca – 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.

Jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowaliśmy surowce ekspandowane w żywieniu prosiąt oraz 
warchlaków. Zespół wyspecjalizowanych doradców z zakresu żywienia trzody chlewnej - pracując w terenie - 
na bieżąco wspiera hodowców, przekazuje im innowacje z dziedziny hodowli i pomaga rozwiązywać problemy 
żywieniowe oraz zootechniczne w gospodarstwach. 

Nowoczesne laboratorium – bezpośrednio na terenie wytwórni posiadamy laboratorium wyposażone  
w nowoczesny sprzęt analityczny, który wykorzystujemy do badania komponentów na każdym etapie 
produkcji mieszanek.

Nowoczesna linia produkcyjna oraz magazyny – wszystkie surowce do produkcji składujemy w bezpiecznych 
warunkach. Bezpośrednio z magazynów trafiają na linię produkcyjną.

Wykwalifikowana kadra – składy wszystkich mieszanek są opracowywane przez najlepszych specjalistów, 
technologów żywienia oraz lekarzy weterynarii.

Doświadczenie – szczycimy się doświadczeniem zdobywanym przez lata na rynku polskim oraz rynkach 
zagranicznych, jak również fachową wiedzą w zakresie żywienia zwierząt. 

Spółka BIOFEED jest dwukrotnym laureatem Gazeli Biznesu (2013,2014) nagrody przyznawanej przez redakcję 
Puls Biznesu. Trzykrotnie otrzymaliśmy nagrodę Diamenty miesięcznika Forbes – w 2014, 2020 oraz 2021 roku.
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Co nas wyróżnia?
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PROSIAK I WARCHLAK

Odchów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych prosiąt decyduje o efektywności hodowli i użytkowaniu 
trzody chlewnej. Niezwykle ważnym zadaniem dla rolnika, decydującym o opłacalności produkcji jest 
uzyskanie jak najwyższej liczby odsadzonych, zdrowych prosiąt o jak najwyższej masie ciała. W pierwszych 
tygodniach życia prosiąt następuje intensywny wzrost narządów i tkanek oraz kształtuje się odporność 
organizmu decydująca o przystosowaniu do środowiska. Prawidłowy odchów wpływa na wzrost zwierząt, 
ich rozwój i zdrowotność, które decydują o późniejszej ich wartości użytkowej. Najważniejszym czynnikiem 
jest żywienie. Ważne, by było ono tak dobrane, by odchować zwierzęta silne, zdrowe, dające doskonałe 
efekty w tuczu lub reprodukcji.             
                          
Podawana odsadzonym prosiętom pasza musi się charakteryzować wysoką wartością odżywczą, być 
chętnie pobierana przez zwierzęta i nie może stanowić ryzyka dla układu pokarmowego. 

najwyższa jakość 
składników odżywczych

wzmocnienie
odporności

odpowiednie
zbilansowanie 

wysokie efekty
produkcyjne
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LINIA PREMIUM

LINIA PLUS

Mieszanki paszowe uzupełniające witaminowo-mineralne firmy 
BIOFEED są dedykowane dla świń o najwyższym potencjale genetycznym 
oraz wysokich wymaganiach żywieniowych. Rekomendowane w celu 
osiągnięcia jak najwyższych efektów produkcyjnych w pełni wykorzystując 
potencjał genetyczny rosnących zwierząt. Doskonale zbilansowane MPU 
witaminowo-mineralne Biofeed są przeznaczone do przygotowania paszy 
w gospodarstwie oraz na fermie. W produktach tych wykorzystujemy 
najnowsze wyniki badań wykonanych w placówkach badawczych w Polsce 
oraz w Europie.

VitAminer Piglet Premium 4.0% 

Produkt przeznaczony dla prosiąt i warchlaków o najwyższych wymaganiach żywieniowych i wysokim potencjale 
genetycznym. Rekomendowany dla hodowców stosujących w żywieniu prosiąt i warchlaków dawki pokarmowe  
o wysokich parametrach żywieniowych, oczekujących jak najszybszych przyrostów masy ciała. Produkt wyróżnia się 
odpowiednio zbilansowanym, wysokim poziomem aminokwasów egzogennych wpływających na lepsze wykorzystanie 
białka oraz zmniejszenie zużycia paszy na 1kg przyrostu.

VitAminer PW-1754 6.0% Sangrovit

Produkt przeznaczony dla prosiąt i warchlaków o bardzo wysokim potencjale genetycznym oraz najwyższych wymaganiach 
żywieniowych. Białka różnego pochodzenia (mączka rybna, białko ziemniaczane) zapewniają doskonałe zbilansowanie 
aminokwasów egzogennych, dzięki czemu uzyskujemy lepsze wykorzystanie białka paszy i jej niższe zużycie. Dodatkowo 
zawiera Sangrovit, który stymuluje funkcje różnych organów trawiennych (woreczek żółciowy, trzustka), wspomaga 
funkcjonowanie wątroby oraz posiada właściwości przeciwzapalne.

VitAminer Piglet Plus 4.0%

Produkt dla prosiąt i warchlaków zapewniający doskonałe efekty produkcyjne dzięki optymalnie zbilansowanym 
składnikom pokarmowym (aminokwasy, witaminy i minerały). Przeznaczony do stosowania przez hodowców chcących 
osiągnąć wysokie wyniki w odchowie prosiąt i warchlaków.

VitAminer PW-304 4%

Produkt skierowany dla prosiąt i warchlaków o wysokim profilu genetycznym oraz najwyższych wymaganiach 
żywieniowych. Odpowiednio zbilansowane aminokwasy oraz wysoki poziom witamin pozwala uzyskać satysfakcjonujące 
wyniki w początkowym okresie żywienia. 

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE
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LINIA PREMIUM LINIA PLUS
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE

 
VitAminer Piglet 
Premium 4.0%

VitAminer  
PW-1754 6.0% 

Sangrovit

VitAminer Piglet 
Plus 4.0%

VitAminer 
PW-304  4%Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 410

Lizyna g 120 110 100 120

Metionina+Cystyna g 45 22 20 45

Treonina g 50 28.7 30 50

Tryptofan g 6 3.2 1 6

Wapń g 156.7 90 176.3 150

Fosfor g 31 22 30 31.8

Sód g 45 35.5 45 50

Magnez g 30 12 30 30

Witamina A jm 400 000 224 000 400 000 400 000

Witamina D3 jm 50 000 43 925 50 000 50 000

Witamina E mg 5 000 2 800 4 500 5 000

Witamina K mg 170 70 120 170

Witamina C mg 4 500 1 750 1 000 4 500

Witamina B1 mg 150 70 120 140

Witamina B2 mg 300 154 250 300

Witamina B6 mg 200 84 160 200

Witamina B12 mcg 5 000 980 2 500 3 000

Biotyna mcg 10 000 2 800 7 000 10 000

Niacyna mg 2 200 840 1 800 2 200

Kwas foliowy mg 80 28 60 80

Pantotenian wapnia mg 1 000 350 800 1 000

Chlorek choliny mg 10 000 4 200 8 000 10 000

Mangan mg 3 000 1 120 3 000 3 000

Cynk mg 3 750 1 956 3 750 3 700

Żelazo mg 7 000 2 045 5 000 6 000

Miedź mg 4 000 2 240 4 000 4 000

Jod mg 70 14 60 70

Selen mg 12.5 4.2 12.5 12

Kompleks enzymatyczny mg 1 250 700 1 250 1 250

Fitaza OTU/g 6 250 5 500 6 250 6 250

Wyróżnik Sangrovit Sangrovit

Udział w paszy % 4.0 6.0 4.0 4.0

Opakowanie kg 20 30 20 20 
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Mieszanki paszowe uzupełniające białkowo-energetyczne BIOFEED 
pozwalają na intensywną produkcję trzody chlewnej, zapewniając wysokie 
przyrosty masy ciała przy optymalnym zużyciu paszy. Wysoka koncentracja 
składników pokarmowych oraz ich doskonałe zbilansowanie oparte  
o zróżnicowane rozwiązania żywieniowe zapewniają wykorzystanie paszy na 
najwyższym poziomie oraz bezpieczne jej stosowanie. Pasze wyprodukowane 
na bazie koncentratów Biofeed są chętnie pobierane, co przekłada się na 
uzyskanie wysokich przyrostów oraz niskiego zużycia paszy na jeden 1kg 
przyrostu masy ciała.

ProFeed Prestarter Myco 400
Produkt dedykowany do sporządzania pasz na okres przed i okołoodsadzeniowy dla prosiąt o najwyższych wymaganiach 
żywieniowych. Dostępny w dwóch postaciach – sypka i kruszonka (brak możliwości zawieszania się paszy w karmnikach). W 
swoim składzie zawiera składniki wspomagające organizm w okresie biegunek, substancje mleczne oraz sypki tłuszcz, który jest 
łatwo przyswajalny dla młodych zwierząt. Dodatek laktozy wspomaga apetyt, zwiększa pobranie paszy, co wpływa korzystnie 
na przyrost masy ciała. Przy sporządzaniu gotowego prestarteru wymaga dodatku jedynie zbóż.

ProFeed Prestarter 500+
Koncentrat białkowy dla prosiąt i warchlaków stosowany do 12 tygodnia życia w udziale do 50% w mieszance paszowej. 
Użyte surowce ekspandowane oraz różnorodne łatwostrawne produkty białkowe i energetyczne doskonale komponują się w 
mieszance paszowej, dając efekt szybkich przyrostów. Odpowiednio zbilansowane składniki powodują bezpieczne odsadzenie 
przy jednoczesnej wysokiej wadze odsadzonych prosiąt.

ProFeed Piglet Premium
Produkt przeznaczony do przygotowywania pasz typu starter dla warchlaków o wysokich wymaganiach żywieniowych. 
Pozwala na uzyskanie dobrych parametrów w zakresie wykorzystania paszy na 1kg przyrostu oraz zwiększenie dziennego 
pobrania paszy. Dzięki zastosowaniu mieszaniny białka (hemoglobina, mączka rybna) pozwala na doskonałe zbilansowanie 
aminokwasów i poprawę wartości biologicznej białka, co wpływa korzystnie na przyrosty masy ciała oraz wykorzystanie paszy. 
Dodanie maślanu sodu wspomaga apetyt, wydzielanie enzymatyczne oraz pobranie paszy, wpływając korzystnie na przyrosty 
masy ciała.

ProFeed PW Max Ryba
Produkt przeznaczony do przygotowywania pasz typu starter dla warchlaków o wysokich wymaganiach żywieniowych. 
Pozwala na uzyskanie dobrych parametrów w zakresie wykorzystania paszy na 1kg przyrostu oraz zwiększenie dziennego 
pobrania paszy. Dzięki zastosowaniu mieszaniny białka (hemoglobina, mączka rybna) pozwala na doskonałe zbilansowanie 
aminokwasów i poprawę wartości biologicznej białka, co wpływa korzystnie na przyrosty masy ciała oraz wykorzystanie paszy. 
Dodanie maślanu sodu wspomaga apetyt, wydzielanie enzymatyczne oraz pobranie paszy, wpływając korzystnie na przyrosty 
masy ciała.

ProFeed Piglet Extra
Produkt przeznaczony do przygotowywania paszy typu starter dla warchlaków o wysokim i średnim potencjale genetycznym. 
Pozwala na uzyskanie dobrych przyrostów w zakresie wykorzystania paszy na 1kg masy ciała oraz zwiększenie dziennego 
pobrania paszy. Zastosowanie betainy oraz witaminy E pozytywnie wpływa i łagodzi niekorzystne warunki środowiskowe 
związane z wysokimi temperaturami oraz poprawia wykorzystanie paszy i przygotowuje warchlaki do fazy tuczu.

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 
BIAŁKOWO-ENERGETYCZNE

LINIA PREMIUM

LINIA PLUS
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LINIA PLUS

 ProFeed 
Prestarter Myco 

400

ProFeed 
Prestarter 500+

ProFeed  Piglet 
Premium

ProFeed  PW 
Max Ryba

ProFeed Piglet 
Extra Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 325 280 410 430 410

Energia metaboliczna MJ 16 14.1 12,4 13 13,07

Lizyna g 32,4 28 44 46 39,1

Metionina+Cystyna g 13,4 9 11 11,45 11

Treonina g 22,2 16 15 19 15

Tryptofan g 5 4 5 6 5

Wapń g 22,2 11.5 33 35,5 38

Fosfor g 8,9 8 11 9,5 10

Sód g 4,6 4.4 12 13 9

Magnez g 1,3 0.97 4,6 5,1 2,5

Witamina A jm 39 750 25 280 64 000 80 000 64 300

Witamina D3 jm 7 950 4 000 12 550 10 000 12 370

Witamina E mg 390 316 800 1 000 800

Witamina K mg 12,75 8 20 25 20

Witamina C mg 375 20 - 625 500

Witamina B1 mg 152,55 8 20 25 20

Witamina B2 mg 30 17 44 55 44

Witamina B6 mg 16,5 9.5 24 30 24

Witamina B12 mcg 255 110 280 350 280

Biotyna mcg 900 316 800 1 000 800

Niacyna mg 195 95 240 300 240

Kwas foliowy mg 5,25 3 8 13 8

Pantotenian wapnia mg 60 40 100 125 100

Chlorek choliny mg 375 474 1 200 1 500 1 200

Mangan mg 300 126 320 400 320

Cynk mg 7 500 221 560 700 550

Żelazo mg 840 237 585 822 586

Miedź mg 255 252 640 800 640

Jod mg 5,25 1.6 4 5 4

Selen mg 1 0.25 1,2 1,5 1,2

Kompleks enzymatyczny + + + + +

Fitaza + + + + +

Udział w paszy % 40 50 20-25 20-15 20

Opakowanie kg 25 25 25 25 25

Wyróżnik

ekspandaty, 
serwatka, 

detoksykant, 
sangrovit, białko 

ziemiaczane

ekspandaty, 
serwatka, białko 

ziemniaczane, 
mączka rybna, 

zakwaszacz

serwatka, mączka 
rybna, zakwaszacz

maczka rybna,he-
moglobina,zakwa-

szacz
serwatka
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Prestartery BIOFEED to wyjątkowa kompozycja surowców dobranych pod 
względem strawności i smakowitości. Zastosowanie zbóż ekspandowanych 
wpływa korzystnie na zwiększenie strawności włókna, ograniczenie 
działania antyodżywczego oraz ograniczenie działania wielu związków 
antyżywieniowych (inhibitory proteaz, lektyny, taniny). Prestartery Biofeed 
gwarantują bezproblemowy odchów prosiąt przy maciorze jak również 
w okresie po odsadzeniu.

BoBoFeed
Pierwszy prestarter służący do treningu enzymatycznego dla najmłodszych prosiąt. Starannie dobrane oraz wyselekcjonowane 
składniki stymulują układ pokarmowy do produkcji enzymów oraz rozwoju kosmków jelitowych. Dzięki zastosowaniu kompleksu 
smakowo-zapachowego produkt jest bardzo chętnie pobierany od 1 dnia życia. Produkt polecany do 7 dnia przed odsadzeniem. 
Ze względu na dobrane surowce BoBoFeed można podawać w formie sypkiej jak również w formie papki  mieszając z wodą 
w stosunku 1/3. Spożycie wynosi 200g/sztukę. Dzięki zastosowaniu produktu we wczesnej fazie uzyskujemy żywotne prosięta, 
wyższą masę odsadzeniową, niską  śmiertelność oraz bardzo dobre wyniki w kolejnych fazach odchowu i tuczu.

PreStar 1
Produkt w formie mikrogranulatu proponowany na okres od 2-3 dnia po urodzeniu do 7 dnia po odsadzeniu. Dzięki użytym 
wyselekcjonowanym surowcom PreStar 1  to produkt skierowany dla prosiąt o najwyższych wymaganiach żywieniowych. 
Zastosowanie zbóż ekspandowanych, zdywersyfikowanych łatwostrawnych surowców białkowych oraz energetycznych,  
a także laktozy, wpływa na szybkie tempo przyrostu i wysokie masy odsadzeniowe. Użyte innowacyjne dodatki w tym żywe 
kultury drożdży, wpływają  na bardzo dobre pobieranie, zwiększenie odporności, niskie upadki oraz zdrowotność.

PreStar 2
PreStar 2 polecany jest dla prosiąt na okres okołoodsadzeniowy. Użyte surowce ekspandowane oraz zdywersyfikowane źródła 
białka o wysokiej strawności wpływają na utrzymywanie wysokich przyrostów i prawidłowego rozwoju. Zastosowane dodatki 
w postaci średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, kwasów organicznych oraz fitobiotyków i żywych kultur drożdży 
zabezpieczają prosięta przez biegunkami w okresie odsadzenia oraz wpływają na wysokie przyrosty w kolejnych fazach tuczu.

Prestarter PLUS
Produkt w formie mikrogranulatu proponowany na okres do 2 tygodni po odsadzeniu. Najwyższej jakości surowce użyte do 
produkcji powodują bardzo dobre pobieranie, szybkie przyrosty masy ciała, wysoką zdrowotność oraz zwiększenie efektywności 
w okresie warchlakowym oraz w tuczu.

Prestarter XL
Prestarter XL to produkt w formie mikrogranulatu proponowany od 2-ego tygodnia po odsadzeniu. Najwyższej jakości surowce 
użyte do produkcji powodują bardzo dobre pobieranie, szybkie przyrosty masy ciała, wysoką zdrowotność oraz zwiększenie 
efektywności w okresie warchlakowym oraz w tuczu. Odpowiednio dobrane kompozycje surowców oraz parametrów dają 
gwarancję dobrego startu w okres tuczowy.

BoBoPIG 2
Sypki prestarter polecany dla prosiąt o wysokim potencjale genetycznym. Zastosowanie wyselekcjonowanych surowców 
białkowych o wysokiej strawności i przyswajalności, w tym mączki rybnej oraz dodatku laktozy, zapewnia wysokie przyrosty 
oraz bezproblemowy odchów i odsadzenie.

PRESTARTERY

LINIA PREMIUM

LINIA PLUS

PROGRAM ŻYWIENIA PROSIĄT BIOFEED
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LINIA PREMIUM LINIA PLUS
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BoBoFeed PreSTAR 1 PreSTAR 2 Prestarter Plus Prestarter XL BoBoPiG 2

Od urodzenia 
do 7 dni przed 
odsadzeniem

Od 2-3 dnia 
po  urodzenia 
do 7 dnia po 
odsadzeniu

Od 7 dnia przed 
odsadzeniem 
do 14 dni po 
odsadzeniu

Od 5-6 dnia 
życia do 14 dni 
po odsadzeniu 

Od 14 dnia po 
odsadzeniu

Od 5 dnia do 
14 dnia po 

odsadzeniu

Białko surowe % 19.00 20.50 19.50 19.00 19.00 190.00

Włókno % 2.05 2.68 2.80 3.01 3.38 2.73

Energia MJ 17.50 15.5 14.75 13.65 14.32 14.60

Lizyna % 1.11 1.55 1.45 1.40 1.25 1.60

Metionina % 0.28 0.60 0.58 0.48 0.53 0.90

Treonina % 7.40 1.05 1.000 0.80 0.80 1.05

Tryptofan % 2.40 0.30 0.28 0.25 0.25 0.25

Laktoza % 50.00 48.50 42.00 23.5 21.00 29.00

Wapń % 0.18 0.70 0.71 0.72 0.73 0.70

Fosfor % 0.35 0.55 0.53 0.52 0.50 0.52

Sód % 0.06 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22

Witamina A jm 20 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 250

Witamina D3 jm 2 000 2 000 2 000 3 140 2 000 3 180

Witamina E mg 52.40 250 250 200 250 200

Witamina K mg 3.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00

Witamina C mg + 125.00 125.00 125.00 125.00 126.00

Witamina B1 mg 1.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Witamina B2 mg 5.40 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Witamina B6 mg 2.90 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Witamina B12 mcg + 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Witamina K3 mg 3.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00

Enzymy + + + + + +

Fitaza + + + + + +

Opakowanie kg 4,25 25 25 25 25 20

PROGRAM ŻYWIENIA PROSIĄT BIOFEED

Danbred 

Danbred 

PIC, 
TOPIGS, 
PBZ X WBP
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TUCZNIK

Optymalne żywienie tuczników jest możliwe jedynie przy stosowaniu w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju 
świń mieszanek zbilansowanych w zakresie zawartości białka, aminokwasów egzogennych, makro  
i mikroelementów oraz witamin. 

W prawidłowo zbilansowanej paszy zawartość składników pokarmowych (białka, lizyny) jest dostosowana 
do poziomu energii, a koncentracja energii do zakładanej intensywności wzrostu świń.

Stały postęp genetyczny w zakresie tempa wzrostu i wykorzystania paszy wpływa na intensyfikację 
metabolizmu zwierząt oraz większe zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe. Z tego względu 
w nowoczesnym żywieniu tuczników należy stosować mieszanki paszowe odznaczające się wysoką 
koncentracją energii i składników pokarmowych, ale również niską zawartością związków antyżywieniowych.
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najwyższa jakość 
składników odżywczych

wzmocnienie
odporności

odpowiednie
zbilansowanie 

wysokie efekty
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE

Mieszanki paszowe uzupełniające witaminowo-mineralne firmy 
BIOFEED są dedykowane dla świń o najwyższym potencjale genetycznym oraz 
wysokich wymaganiach żywieniowych. Rekomendowane w celu osiągnięcia 
jak najwyższych efektów produkcyjnych w pełni wykorzystując potencjał 
genetyczny rosnących zwierząt. Doskonale zbilansowane MPU witaminowo-
mineralne Biofeed są przeznaczone do przygotowania paszy w gospodarstwie 
oraz na fermie. W produktach tych wykorzystujemy najnowsze wyniki badań 
wykonanych w placówkach badawczych w Polsce oraz w Europie.

VitAminer T-985 2.5% SANGROVIT
Produkt skierowany do produkcji pasz dla tuczników o wysokim potencjale genetycznym i najwyższych wymaganiach żywieniowych. 
Wysoki profil aminokwasów oraz witamin pozwala stworzyć  mieszankę paszową o najwyższych parametrach. Dzięki wysokiej zawartości 
tryptofanu w produkcie, możliwe jest  zastosowanie w paszy wysokich dawek kukurydzy kiszonej bądź suchej. Zastosowanie witaminy 
C podnosi odporność oraz działa antystresowo, natomiast dodatek Sangrovitu niesie za sobą stymulację organów trawiennych oraz 
działa przeciwzapalnie na układ pokarmowy.

VitAminer T-085 2%
Produkt przeznaczony dla tuczników o wysokim potencjale genetycznym.  Wysoki skład aminokwasów, witamin i minerałów zapewni 
doskonałe efekty produkcyjne. Zastosowanie witaminy C znacząco podnosi odporność oraz działa na obniżenie stresu. Produkt 
dedykowany na fermy chcące uzyskać wysokie wyniki żywieniowe.

VitAminer T-795 2.5%
Produkt skierowany dla tuczników o wysokim zapotrzebowaniu żywieniowym. Wyróżnia się  optymalnie zbilansowanym poziomem 
aminokwasów egzogennych, witamin i minerałów. Dedykowany dla ferm chcących uzyskać wysokie przyrosty oraz niskie zużycie 
paszy. Dodatek witaminy C znacząco podnosi odporność oraz działa antystresowo.

VitAminer Tucznik 2.5%
Produkt dedykowany do przygotowywania paszy typu grower oraz finiszer dla tuczników o wysokim i średnim potencjale genetycznym. 
Pozwala na uzyskanie dobrych przyrostów w zakresie wykorzystania paszy na 1kg masy ciała oraz zwiększenie dziennego pobrania 
paszy. Zastosowanie betainy oraz witaminy E pozytywnie wpływa i łagodzi niekorzystne warunki środowiskowe związane z wysokimi 
temperaturami oraz poprawia wykorzystanie paszy. Dodatek fitazy poprawia wykorzystanie składników mineralnych (wapń, fosfor) 
pochodzenia roślinnego.

VitAminer  T-274 2.0% CORN   
Produkt rekomendowany do przygotowywania paszy typu grower oraz finiszer dla tuczników w całym okresie tuczu, żywionych 
dawkami o wysokim udziale zarówno suszonego jak i zakiszonego ziarna kukurydzy. Optymalny poziom aminokwasów egzogennych, 
w tym również tryptofanu pozwala na udział nawet 40-50% ziarna kukurydzy w dawce pokarmowej przy zachowaniu wysokich 
parametrów dotyczących przyrostów oraz wykorzystania paszy. Dodatek enzymów paszowych poprawia efekty produkcyjne.

VitAminer T-225 2.5%
Produkt przeznaczony dla tuczników o średnim i wysokim potencjale genetycznym.  Pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących 
przyrostów oraz optymalne wykorzystanie paszy. Dodatek tryptofanu umożliwia wprowadzenie do dawki kukurydzy suchej lub kiszonej. 
Zastosowanie witaminy C podnosi odporność oraz działa antystresowo.

LINIA PREMIUM

LINIA PLUS
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE LINIA PREMIUM LINIA PLUS

 VitAminer 
T-985 2.5%
SANGROVIT

VitAminer 
T-085 2% 

VitAminer 
T-795 2.5% 

VitAminer 
Tucznik 2.5%

VitAminer  
T-274 2.0% 

CORN

VitAminer 
T-225 2.5% Skład w 1kg jedn.

Lizyna g 142 180 140 100 151 130

Metionina+Cystyna g 25 35 30 10 26 20

Treonina g 45 65 50 20 37 30

Tryptofan g 2 0.1 0.1 0.1 3 4

Wapń g 162.5 127.4 166.7 216.4 164.1 188

Fosfor g 27.3 25 22.8 18.3 20.5 25

Sód g 62 90 62 60 70 64

Magnez g 16 20 16 20 15 12

Witamina A jm 260 000 325 000 260 000 260 000 325 000 260 000

Witamina D3 jm 80 000 100 000 80 000 70 000 100 000 80 000

Witamina E mg 4 500 5 000 4 000 3 500 3 000 4 000

Witamina K mg 140 180 140 100 100 80

Witamina C mg 1 500 500 1 500 1 000 500 500

Witamina B1 mg 120 170 120 90 80 60

Witamina B2 mg 240 300 240 170 250 200

Witamina B6 mg 180 240 180 140 120 90

Witamina B12 mcg 2 000 3 000 2 000 1 500 2 000 1600

Biotyna mcg 6 000 7 500 6 000 4 000 2 800 2 400

Niacyna mg 1 400 1 850 1 400 1 000 1 500 1 200

Kwas foliowy mg 70 75 70 60 40 30

Pantotenian wapnia mg 800 1 000 800 800 800 650

Chlorek choliny mg 7 000 8 000 7 000 6 500 6 000 6 000

Mangan mg 4 000 5 000 4 000 3 000 3 000 1 200

Cynk mg 4 800 6 000 4 800 3 500 6 000 4 400

Żelazo mg 5 000 6 000 5 000 5 000 5 000 3 920

Miedź mg 960 1 200 900 800 1 200 800

Jod mg 60 70 60 50 55 40

Selen mg 18 20 18 15 18 10

Kompleks enzymatyczny mg 2 000 2 500 2 000 2 000 2500 2 000

Fitaza OTU/g 10 000 6 250 10 000 10 000 12 500 5 000 

Udział w paszy % 2.5 2.0 2.5 2.5 2.0 2.5

Opakowanie kg 25 20 25 25 20 25
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 
BIAŁKOWO-ENERGETYCZNE

Mieszanki paszowe uzupełniające białkowo-energetyczne BIOFEED dla 
tuczników pozwalają na intensywną produkcję trzody chlewnej, zapewniając 
wysokie przyrosty masy ciała przy optymalnym zużyciu paszy. Wysoka 
koncentracja składników pokarmowych oraz ich doskonałe zbilansowanie 
oparte o zróżnicowane rozwiązania żywieniowe zapewniają wykorzystanie 
paszy na najwyższym poziomie oraz bezpieczne jej stosowanie. Pasze 
wyprodukowane na bazie koncentratów Biofeed są chętnie pobierane przez 
zwierzęta, co przekłada się na uzyskanie wysokich przyrostów oraz niskiego 
zużycia paszy na jeden 1kg przyrostu masy ciała.

ProFeed TU Gold Premium+Ryba 
Mieszanka dedykowana do produkcji pasz pełnoporcjowych dla tuczników o najwyższym potencjale genetycznym oraz 
bardzo wysokich wymaganiach żywieniowych. Rekomendowana dla hodowców stosujących w żywieniu tuczników dawki 
pokarmowe o wysokich parametrach żywieniowych, oczekujących jak najszybszych przyrostów masy ciała. Produkt wyróżnia 
się odpowiednio zbilansowanym, wysokim poziomem aminokwasów egzogennych wpływających na lepsze wykorzystanie 
białka oraz zmniejszenie zużycia paszy na 1kg przyrostu rosnących zwierząt. Białka różnego pochodzenia (mączka rybna, soja), 
zapewniają doskonałe zbilansowanie aminokwasów egzogennych, dzięki czemu uzyskujemy lepsze wykorzystanie białka 
paszy i jej niższe zużycie. Dodatek witaminy C znacząco podnosi odporność zwierząt na choroby.

ProFeed TU Gold Power 
Produkt przeznaczony do przygotowywania paszy typu grower/finiszer dla tuczników o bardzo wysokim i wysokim potencjale 
genetycznym. Pozwala na uzyskanie dobrych przyrostów w zakresie wykorzystania paszy na 1kg masy ciała oraz zwiększenie 
dziennego pobrania paszy. Zastosowanie betainy oraz witaminy E pozytywnie wpływa i łagodzi niekorzystne warunki 
środowiskowe związane z wysokimi temperaturami oraz poprawia wykorzystanie paszy.

ProFeed TU Max Sangrovit  
Produkt rekomendowany dla tuczników o wysokim potencjale genetycznym, zapewniający doskonałe 
efekty produkcyjne dzięki optymalnie zbilansowanym składnikom pokarmowym (aminokwasy, witaminy  
i minerały). Dodatkowo zawiera Sangrovit, który stymuluje funkcje różnych organów trawiennych (woreczek żółciowy, trzustka), 
wspomaga funkcjonowanie wątroby oraz posiada właściwości przeciwzapalne.

ProFeed TU Extra
Koncentrat białkowy dla tuczników zapewniający pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe.  Optymalnie dobrane 
poziomy aminokwasów oraz makro i mikroelementów wpływają na szybkie przyrosty oraz wykorzystanie paszy.

ProFeed Protect + Ryba
Koncentrat białkowy dla tuczników zapewniający pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Optymalnie dobrane 
poziomy aminokwasów oraz makro i mikroelementów wpływają na szybkie przyrosty. Dodatek mączki rybnej wpływa 
pozytywnie na pobieranie paszy oraz jej wykorzystanie.

ProFeed TU Silver Plus 
Produkt rekomendowany dla tuczników zapewniający optymalne pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe  
w okresie wzrostu i rozwoju zwierząt. Dodatek enzymów paszowych pozwala na lepszy rozkład włókna, dzięki czemu uzyskujemy 
poprawę wyników produkcyjnych, wykorzystania paszy, przyrostów masy ciała, polepszenia strawności energii i białka.

LINIA PREMIUM

LINIA PLUS
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LINIA PREMIUM LINIA PLUS
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 ProFeed TU 
Gold Premium + 

Ryba

ProFeed TU 
Gold  Power

ProFeed 
TU Max 

Sangrovit

ProFeed TU 
Extra

ProFeed 
Protect + 

Ryba

ProFeed TU 
Silver PlusSkład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 420 410 410 400 400 390

Energia metaboliczna MJ 13 12,94 12,95 12,74 12.4 12,63

Lizyna g 45 46 46 44 45 40

Metionina+Cystyna g 11,06 10,84 10,7 10,7 6.5 10,7

Treonina g 15 14,1 13,8 13,8 14.5 13

Tryptofan g 5 4,7 4,4 4,5 4.4 4,2

Wapń g 43,8 52,9 44,8 50 38 40

Fosfor g 10 8,5 9 6 10 8

Sód g 14 12,5 12 10 12 12

Magnez g 5,7 5,7 6,4 3 6 3,2

Witamina A jm 43 333 43 390 37 000 27 860 27 000 24 762

Witamina D3 jm 12 950 12 970 11 057 8 325 8 070 7 400

Witamina E mg 700 700 600 450 440 400

Witamina K mg 12,25 12,27 10,5 8 6.5 7

Witamina C mg 140 140 120 90 87 80

Witamina B1 mg 14 14 12 9 7.4 8

Witamina B2 mg 28 28 24 18 15 16

Witamina B6 mg 28 28 24 18 15 16

Witamina B12 mcg 350 350 299 225 185 200

Biotyna mcg 385 385 329 247 200 220

Niacyna mg 175 175 150 112 93 100

Kwas foliowy mg 3,5 3,5 3 2 2.3 2

Pantotenian wapnia mg 19,75 17,5 15 12 9.3 10

Chlorek choliny mg 700 700 598 450 436 400

Mangan mg 298 298 254 191 185 170

Cynk mg 399 399 340 256 248 228

Żelazo mg 1050 1050 896 675 654 600

Miedź mg 140 140 120 90 87 80

Jod mg 7 7 5,98 4,5 4.4 4

Selen mg 2,1 2,1 1,8 1,35 1.3 1,2

Kompleks enzymatyczny + + + + + +

Fitaza + + + + + +

Udział w paszy % 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10 15-10

Opakowanie kg 25 25 25 25 25 25

Wyróżnik mączka rybna Sangrovit Sangrovit Sangrovit mączka rybna Sangrovit
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LOCHA
Żywienie loch związane jest z potrzebami bytowymi i produkcyjnymi zwierząt wynikającymi ze zużycia 
energii i białka na przyrost własnej masy ciała, prawidłowy przebieg ciąży, a w konsekwencji na produkcję 
mleka niezbędną do wykarmienia miotu.

Właściwie prowadzone żywienie loch jest podstawowym czynnikiem, który wpływa na tempo wzrostu, 
odporność prosiąt, a także na liczebność uzyskiwanych miotów. Spośród wszystkich grup produkcyjnych 
trzody to właśnie żywienie stada podstawowego jest najtrudniejsze. Bierze się to przede wszystkim 
ze zmiennego stanu fizjologicznego samic, a co za tym idzie - różnych potrzeb pokarmowych zwierząt 
w różnych fazach cyklu. Inne potrzeby wykazują lochy karmiące, inne lochy prośne, a jeszcze inne 
zwierzęta oczekujące na inseminację. O ile jednak hodowcy na ogół zdają sobie sprawę, jak ważną rolę 
odgrywa prawidłowe żywienie loch karmiących, to zwykle lekceważą, że na wyniki odchowu i długość 
wykorzystywania rozpłodowego loch wpływa również to, co lochy będą otrzymywały przed pokryciem 
oraz w fazie wczesnej ciąży. Dawka pokarmowa dla loch powinna być powiązana ze stanem fizjologicznym 
oraz potrzebami produkcyjnymi zwierząt. 
 
Lochy karmiące muszą być zatem żywione paszą o zwiększonej koncentracji energii i białka bardzo obficie, 
w zasadzie do woli, z wyjątkiem okresów okołoporodowych i zasuszenia.

W żywieniu loch prośnych zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe musi być dostosowane do 
fazy cyklu rozpłodowego i kolejności miotu. Zbyt skąpe żywienie loch w okresie ciąży skutkuje mniejszymi 
przyrostami masy ciała i zwiększa się okres ujemnego bilansu energetycznego.
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Mieszanki paszowe uzupełniające witaminowo-mineralne firmy 
BIOFEED dla loch prośnych i luźnych zapewniają pełne pokrycie potrzeb 
pokarmowych w okresie ciąży i laktacji oraz gwarantują utrzymanie loch 
w prawidłowej kondycji. Ponadto wpływają na wysoką mleczność loch 
karmiących oraz nie dopuszczają do zbyt dużej utraty masy ciała podczas 
laktacji.

VitAminer LK  4.0

Produkt dedykowany dla loch wysokoprośnych od 85-90 dnia ciąży oraz loch karmiących. Wysokie poziomy składników 
pokarmowych (betaina, selen) utrzymują prawidłowy stan i właściwe funkcjonowanie gruczołu mlekowego. Wysoka 
zawartość biotyny oraz cynku wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu racic. Zapewnia bardzo dobrą produkcyjność 
mleka, co ma zasadniczy wpływ na kondycję prosiąt.

VitAminer LP  2.5

Produkt przeznaczony dla loch luźnych i prośnych o dobrej plenności i wysokim potencjale genetycznym. Dzięki 
optymalnie dobranym witaminom (kwas foliowy, betaina) ogranicza nieregularność cyklów rujowych oraz poprawia masę 
urodzeniową prosiąt. Dodatek witaminy C znacząco podnosi odporność zwierząt.

VitAminer L-756 5.0% + RYBA

Produkt rekomendowany przede wszystkim dla loch hybrydowych zarówno karmiących (5% - udział w paszy 
pełnoporcjowej) oraz luźnych i prośnych (4% w mieszance paszowej), o bardzo dobrej plenności i wysokim potencjale 
genetycznym. Białka różnego pochodzenia (mączka rybna) zapewniają doskonałe zbilansowanie aminokwasów 
egzogennych, dzięki czemu uzyskujemy lepsze wykorzystanie białka paszy i jej niższe zużycie. Dodatek Levucell ® SB 
TITAN znacząco zwiększa masę urodzeniową prosiąt, masę odsadzeniową oraz przyrosty prosiąt do momentu odsadzenia 
od lochy.

VitAminer Locha LK 2.5% + Drożdże

Mieszanka mineralno-witaminowa  przeznaczona dla loch wysokoprośnych oraz karmiących. Optymalnie zbilansowane 
składniki pokarmowe w tym witaminy, makro i mikroelementy oraz  dodatek drożdży utrzymują lochę w odpowiedniej 
kondycji,  zdrowotności oraz wpływają pozytywnie na funkcje rozrodcze, liczebność i jakość miotu.

VitAminer Locha LP 2.5% + Drożdże

Mieszanka mineralno-witaminowa przeznaczona dla loch luźnych i niskoprośnych. Optymalnie zbilansowane składniki 
pokarmowe w tym witaminy, makro i mikroelementy oraz dodatek drożdży wpływają pozytywnie na płodność loch, 
liczebność miotu oraz odpowiednią kondycję zwierząt.

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE

LINIA PREMIUM

LINIA PLUS
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE LINIA PREMIUM LINIA PLUS

 
VitAminer LK  

4.0%
VitAminer LP  

2.5%

VitAminer  
L-756 5.0% 

+RYBA

VitAminer 
Locha LK 2.5%+ 

Drożdże

VitAminer 
Locha LP 2.5% + 

DrożdżeSkład w 1kg jedn.

Lizyna g 65 50 80 40 9.5

Metionina+Cystyna g 15 8 24 5 -

Treonina g 30 8 30 16 -

Tryptofan g - - 1.8 - -

Wapń g 225.3 215.3 140 226.1 250.4

Fosfor g 34.1 38.7 35 35 35

Sód g 55 65 37 63 60

Magnez g 12 10 13.7 16 24

Witamina A jm 300 000 480 000 230 400 360 000 360 000

Witamina D3 jm 60 000 96 000 39 750 60 000 60 000

Witamina E mg 5 000 7 000 2 520 3 000 3 000

Witamina K mg 140 180 86 90 90

Witamina C mg 4 000 5 000 9 360 2 000 2 000

Witamina B1 mg 120 120 72 60 60

Witamina B2 mg 240 240 137 210 210

Witamina B6 mg 140 180 97 120 120

Witamina B12 mcg 1 300 2 000 1 656 1 800 1 800

Biotyna mcg 8 000 10 000 16 560 12 000 9 000

Niacyna mg 1 000 1 500 792 900 900

Kwas foliowy mg 150 300 155 106 106

Pantotenian wapnia mg 800 1 000 446 790 790

Chlorek choliny mg 10 000 15 000 4 824 8 000 9 220

Mangan mg 3 000 3 400 2 160 1 500 1 500

Cynk mg 3 500 4 200 2 880 4 200 4 200

Żelazo mg 3 500 4 000 2 100 4 800 4 500

Miedź mg 600 720 485 660 660

Jod mg 30 40 36 30 30

Selen mg 12 15 8.88 10 9

Kompleks enzymatyczny mg 1 250 2 000 - - -

Fitaza OTU/g 6 250 5 000 8 280 10 000 10 000

Udział w paszy % 4.0 2.5 5.0 2.5 2.5

Opakowanie kg 20 25 25 25 25

lo
ch

a



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

Mieszanki paszowe uzupełniające białkowo-energetyczne BIOFEED  
dla loch gwarantują wysoką mleczność oraz nie dopuszczają do zbyt 
dużej utraty masy ciała podczas laktacji. Optymalnie skomponowane 
witaminy wpływają w naturalny sposób na procesy przemian tłuszczu 
i białka wspomagając produkcję mleka w zakresie jakości oraz 
ilości. Ponadto zapewniają pełne pokrycie potrzeb pokarmowych 
w okresie ciąży i laktacji oraz gwarantują utrzymanie loch 
w prawidłowej kondycji. 

ProFeed LK Premium 

Produkt dedykowany dla loch karmiących o wysokim i średnim potencjale genetycznym. Wysoka zawartość biotyny oraz 
cynku wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu racic. Wysokie poziomy składników pokarmowych (betaina, selen) 
utrzymują prawidłowy stan i właściwe funkcjonowanie gruczołu mlekowego. Zapewnia bardzo dobrą produkcyjność 
mleka, co ma zasadniczy wpływ na kondycję prosiąt.

ProFeed LP Premium  

Mieszanka rekomendowana dla loch luźnych i niskoprośnych o wysokim i średnim potencjale genetycznym. Korzystnie 
wpływa na liczebność miotu poprzez zwiększenie przeżywalności zarodków. Dodatek witaminy C znacząco podnosi 
odporność zwierząt.

ProFeed Locha+Drożdże

Uniwersalny koncentrat białkowy dla loch karmiących, luźnych i niskoprośnych. Optymalny bilans białkowo-energetyczny 
oraz aminokwasowy, zapewnia utrzymanie loch w odpowiedniej kondycji. Odpowiednio dobrane makro i mikroelementy, 
witaminy oraz dodatek drożdży wpływają na właściwą zdrowotność zwierząt w różnych stanach fizjologicznych.  

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 
BIAŁKOWO-ENERGETYCZNE

LINIA PREMIUM

LINIA PLUS
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LINIA PREMIUM
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LINIA PLUS

 
ProFeed LK Premium ProFeed LP Premium Profeed Locha  +Drożdże

Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 370 300 355

Energia metaboliczna MJ 12.26 10.36 12.42

Lizyna g 44.4 31 40

Metionina+Cystyna g 17.1 10.3 9.5

Treonina g 13 10.6 11.9

Tryptofan g 4.2 3.5 3.7

Wapń g 45 96 48

Fosfor g 11 10 8

Sód g 10 18 10

Magnez g 3.8 1.5 3.6

Witamina A jm 59 800 115 000 59 800

Witamina D3 jm 10 400 20 000 10 400

Witamina E mg 520 1000 520

Witamina K mg 13 25 13

Witamina C mg 52 100 52

Witamina B1 mg 7.7 15 8

Witamina B2 mg 23.4 45 23

Witamina B6 mg 18.2 35 18

Witamina B12 mcg 156 300 156

Biotyna mcg 1 040 2 000 1 040

Niacyna mg 117 225 117

Kwas foliowy mg 15.6 30 16

Pantotenian wapnia mg 65 115 65

Chlorek choliny mg 1 248 2 400 1 248

Mangan mg 223 430 223.6

Cynk mg 676 1 300 676

Żelazo mg 603 1 250 1 063

Miedź mg 117 225 117

Jod mg 5.2 10 5.2

Selen mg 1.6 3 1.6

Kompleks enzymatyczny + + +

Fitaza + + +

Udział w paszy % 15-20 7.5 17.5-10

Opakowanie kg 25 25 25

Wyróżnik zakwaszacz zakwaszacz zakwaszacz, drożdże
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Locha LK Premium

Pasza pełnoporcjowa dla loch wysokoprośnych oraz karmiących zapewniająca pokrycie zapotrzebowania na składniki 
pokarmowe w okresie wysokiej ciąży oraz laktacji. Utrzymuje lochę w odpowiedniej kondycji i zdrowiu.

Locha LP Premium

Pasza pełnoporcjowa dla loch luźnych i niskoprośnych. Odpowiednio dobrane składniki pokarmowe wpływają na 
utrzymanie lochy w odpowiedniej kondycji rozrodczej, skuteczność krycia oraz  prawidłowy rozwój płodu w pierwszym 
okresie ciąży.

MPP LOCHA

LINIA PREMIUM

 
Locha LK premium Locha LP Premium

Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 165 140

Energia metaboliczna MJ 12.3 11.5

Lizyna g 10 6.5

Metionina+Cystyna g 6.9 5.5

Treonina g 6.2 5

Tryptofan g 1.94 1.63

Wapń g 9.5 9.5

Fosfor g 7 7

Sód g 1.8 1.9

Magnez g 1.2 1.2

Kompleks enzymatyczny + +

Przeznaczenie LOCHA KARMIĄCA LOCHA PROŚNA I LUŹNA
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Pasze pełnoporcjowe BIOFEED zawierają optymalne poziomy białka, 
energii, witamin, makro i mikroelementów oraz aminokwasów egzogennych.  
W swoich składach zawierają również enzymy paszowe, w tym egzogenną 
ksylanazę i fitazę. Dzięki takiemu rozwiązaniu następuje lepsze wykorzystanie 
paszy, poprawa przyrostów masy ciała, jak również polepszenie wchłaniania, 
między innymi fosforu i innych składników mineralnych, a także redukcja 
substancji antyżywieniowych.

Linia PREMIUM

Linia pasz pełnoporcjowych typu starter, grower i finiszer, przeznaczonych dla ras rodzimych oraz mieszańców 
międzyrasowych o wysokim potencjale genetycznym, mających wysokie wymagania dotyczące zawartości poszczególnych 
składników pokarmowych. Wysokie poziomy białka i energii oraz odpowiednio dobrany bilans aminokwasowy w 
powiązaniu z makro i mikroelementami gwarantują wysokie przyrosty, natomiast dzięki zastosowaniu substancji 
wspomagających w tym enzymów, maślanu sodu, zakwaszaczy oraz średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
zwierzęta osiągają bardzo niskie zużycie paszy na 1kg przyrostu m-c.

Linia PLUS

Linia pasz pełnoporcjowych typu starter, grower i finiszer, przeznaczonych dla świń genetyki danbred  o wysokim 
potencjale genetycznym wymagających szybkiego wzrostu. Produkty odznaczają się  odpowiednim bilansem białkowo-
energetycznym oraz wysokim poziomem aminokwasowym gwarantującym wysokie przyrosty dobowe, natomiast  dzięki 
zastosowaniu substancji wspomagających w tym enzymów, maślanu sodu, zakwaszaczy oraz średniołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych zwierzęta osiągają bardzo niskie zużycie paszy na 1kg przyrostu m-c.

Linia OPTIMA

Linia pasz pełnoporcjowych typu starter, grower i finiszer, optymalnie dobrana dla świń genetyki  danbred. Produkty 
odznaczają się odpowiednim bilansem białkowo-energetycznym oraz wysokim poziomem aminokwasowym. 
Gwarantują wysokie przyrosty, natomiast dzięki zastosowaniu substancji wspomagających w tym enzymów, maślanu 
sodu, zakwaszaczy oraz średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych zwierzęta bardzo dobrze wykorzystują paszę na 1kg 
przyrostu m-c.

PASZE PEŁNOPORCJOWE 

LINIA PREMIUM

LINIA PLUS

LINIA OPTIMA
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LINIA PREMIUM

LINIA PLUS LINIA OPTIMA

 
STARTER PREMIUM GROWER PREMIUM FINISZER PREMIUM

Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 175 170 160

Włókno surowe g 43 46 48

Lizyna g 12.5 11.3 9.5

Metionina g 5 4 3.6

Treonina g 7 6.2 5.8

Tryptofan g 2.3 2.2 2

Wapń g 7.5 7 7

Fosfor g 5.5 6.9 6.8

Sód g 2 2 1.7

Fitaza + + +

Kompleks enzymatyczny + + +

Stosowanie kg 15-40 40-85 85-125

PRZEZNACZENIE MIESZAŃCE MIĘDZYRASOWE

 
STARTER 

PLUS GROWER 1 GROWER 
PLUS

FINISZER 
PLUS

STARTER  
OPTIMA

GROWER 
OPTIMA

FINISZER 
OPTIMASkład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 168 164 160 154 162 156 152

Włókno surowe g 46 47 48 50 47 49 51

Lizyna g 10.3 10.2 9.8 9.3 1 9.5 9.1

Metionina g 3.8 3.7 3.4 3.1 3.5 3.2 3

Treonina g 6.6 6.5 6.2 5.7 6.4 5.8 5.5

Tryptofan g 2.1 2 1.9 1.8 2 1.8 1.7

Wapń g 7.2 6.7 6.5 6.2 7 6.4 6.2

Fosfor g 6.7 5.9 6.9 6.9 6.7 6.8 6.8

Sód g 2.1 2.1 2.1 2.1 2 2 2

Fitaza + + + + + + +

Kompleks enzymatyczny + + + + + + +

Stosowanie kg 20-40 25-50 50-85 85-125 20-40 40-85 85-125

PRZEZNACZENIE DANBRED DANBRED
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Piglet milk

Preparat mlekozastępczy dla prosiąt przeznaczony do produkcji prestarterów o wysokiej zawartości laktozy wzmagającej 
apetyt i pobranie paszy. Zastosowanie odpowiednich surowców mleczno-tłuszczowych wzmaga dobowe przyrosty masy 
ciała zwierząt. Produkt przeznaczony także do rozpuszczania w wodzie.

Protein mix

Produkt skomponowany z najwyższej jakości, różnorodnych komponentów białkowych o wysokiej strawności  
i przyswajalności przeznaczony do produkcji wysokiej jakości prestarterów dla prosiąt we własnym gospodarstwie. 
Dzięki wysokiej zawartości laktozy oraz substancji smakowo-zapachowych wpływa  na wysokie pobranie oraz przyrosty 
dobowe zwierząt.

Expand grain mix

Produkt składający się z mieszaniny trzech zbóż ekspandowanych: kukurydzy, pszenicy i jęczmienia, przeznaczony 
do produkcji prestarterów dla prosiąt i warchlaków we własnym gospodarstwie. Dzięki procesowi ekspandowania 
poprawiającego  strawność, produkt stanowi doskonałe źródło  łatwostrawnych składników pokarmowych.

PRODUKTY SPECJALISTCZNE 

 
PIGLET MILK PROTEIN MIX EXPAND GRAIN MIX

Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne % 21 37 11.5

Włókno surowe % 0.7 1.4 3.36

Lizyna % 1.56 5.14 0.36

Metionina % - 0.5 0.2

Treonina % - 1.7 0.37

Laktoza % 39 17 -

Wapń % 0.8 0.32 0.05

Fosfor % 0.6 0.45 0.3

Sód % 0.3 0.22 -

Magnez % - 0.09 -

Przeznaczenie MLEKO DLA PROSIĄT KONCENTRAT BIAŁKOWY DO 
PRODUKCJI PRESTARTERÓW ZBOŻA EKSPANDOWANE
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ZAKWASZACZE
 
Acid Premium

zakwaszacz o bardzo wysokim stężeniu kwasów organicznych 

• mieszanina 9 kwasów organicznych (mrówkowy, fosforowy, octowy, cytrynowy, 
mlekowy, jabłkowy, benzoesowy, sorbowy, fumarowy) w formie mikrogranulatu o 
bardzo dużym poziomie koncentracji

• wykazuje silne działanie bakteriobójcze
• ogranicza ryzyko zatruć pokarmowych, przez co znacząco zmniejsza się ilość upadków 

w stadzie
• wspomaga organizm w okresie występowania biegunek
• poprawia współczynnik wykorzystania paszy

Stosowanie:
• prosięta i warchlaki 2kg/t paszy pełnoporcjowej
• tuczniki i lochy 1-2kg/t paszy pełnoporcjowej

Opakowanie: 25kg

Acid Stronger
preparat zakwaszający i bakteriobójczy

• mieszanina 8 kwasów organicznych (mrówkowy, fosforowy, octowy, cytrynowy, 
mlekowy, jabłkowy, sorbowy, fumarowy) w formie mikrogranulatu o bardzo dużym 
poziomie koncentracji

• wykazuje wyjątkowo silne działanie bakteriobójcze i zakwaszające
• wspomaga organizm w okresie występowania biegunek
• może być stosowany w każdej grupie żywieniowej trzody chlewnej

Stosowanie:
• prosięta i warchlaki 2kg/t paszy pełnoporcjowej
• tuczniki i lochy 1-2kg/t paszy pełnoporcjowej

Opakowanie: 25kg

Acid Standard
preparat zakwaszający i bakteriobójczy

• skutecznie obniża pH, stwarzając warunki dla prawidłowego rozwoju pożądanej 
mikroflory przewodu pokarmowego

• mieszanina 8 kwasów organicznych (mrówkowy, fosforowy, octowy, cytrynowy, 
mlekowy, jabłkowy, sorbowy, fumarowy) w formie mikrogranulatu o bardzo dużym 
poziomie koncentracji

• wykazuje  działanie bakteriobójcze
• polepsza współczynnik wykorzystania paszy
• dostępny również w formie płynnej 1000l

Stosowanie: 
• prosięta i warchlaki 4-6kg/t paszy pełnoporcjowej
• tuczniki i lochy 2-4kg/t paszy pełnoporcjowej

Opakowanie: 5kg, 25kg

DODATKI 
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Pro Acid Pack
płynny zakwaszacz o bardzo wysokim stężeniu kwasów organicznych

• ogranicza ryzyko zatruć pokarmowych, przez co zmniejsza się ilość upadków  
w stadzie

• reguluje pH układu pokarmowego
• stymuluje regenerację kosmków jelitowych
• wspomaga organizm w przypadku występowania biegunek
• wpływa na korzystną kondycję systemu wodnego, co pomaga  

w utrzymaniu higieny linii pojenia

Stosowanie:
• 0.5-2.0l/1000 l wody pitnej

Opakowanie: 5l, 20l 

ZAWIERAJĄCE ENZYMY PASZOWE

Enzym Corn+Tryptofan
uzupełnienie niedoborów pokarmowych w żywieniu kukurydzą 

• produkt przeznaczony do uzupełniania niedoborów składników pokarmowych przy 
stosowaniu dużych udziałów ziarna kukurydzy w żywieniu trzody chlewnej

• zadaniem Enzym Corn+Tryptofan jest zoptymalizowanie bilansu aminokwasów  
w dawce pokarmowej

Stosowanie: 
• 1-2 kg/1000 kg paszy pełnoporcjowej

Opakowanie: 15kg

BarZym 
skuteczny produkt na zwiększenie strawności jęczmienia

• zwiększa wartość pokarmową paszy, głównie poprzez podwyższenie poziomu 
dostępności energii metabolicznej w mieszance paszowej

• wyraźnie poprawia współczynnik wykorzystania paszy
• wspomaga organizm w okresie występowania biegunek

Stosowanie: 
• do 40% jęczmienia w mieszance - 1kg/t paszy pełnoporcjowej
• powyżej 40% jęczmienia w mieszance - 2kg/t mieszanki paszowej

Opakowanie: 1kg, 25kg
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EnzymFeed 
skuteczny sposób na zwiększenie strawności

• preparat niweluje negatywne skutki skarmiania świeżych ziaren zbóż
• wpływa na zwiększenie dostępności składników podczas żywienia paszami z dużym 

udziałem żyta i pszenżyta
• wyciągi ziołowe pobudzają sekrecję enzymów endogennych
• wyraźnie poprawia współczynnik wykorzystania paszy

Stosowanie: w celu skarmiania świeżego ziarna zbóż 1-2kg/t paszy pełnoporcjowej.
• do 40% udziału pszenżyta i żyta w recepturze mieszanki pełnoporcjowej - 1kg/t paszy 

pełnoporcjowej 
• powyżej 40% udziału pszenżyta i żyta w recepturze mieszanki pełnoporcjowej - 2kg/t 

paszy pełnoporcjowej 

Opakowanie: 25kg

EnzymFeed Forte 
skuteczny sposób na zwiększenie strawności

• zwiększa wartość pokarmową paszy, głównie poprzez podwyższenie 
poziomu dostępności energii metabolicznej w mieszance paszowej

• preparat niweluje negatywne skutki skarmiania świeżych ziaren zbóż
• wpływa na zwiększenie dostępności składników podczas żywienia paszami z dużym 

udziałem żyta i pszenżyta
• wyraźnie poprawia współczynnik wykorzystania paszy

Stosowanie: w celu skarmiania świeżego ziarna zbóż 1-2kg/t paszy pełnoporcjowej.
• do 50% udziału pszenżyta i żyta w recepturze mieszanki pełnoporcjowej - 1kg/t paszy 

pełnoporcjowej 
• powyżej 50% udziału pszenżyta i żyta w recepturze mieszanki pełnoporcjowej - 2kg/t 

paszy pełnoporcjowej 

Opakowanie: 6kg, 25kg

DETOKSYKANTY WIĄŻĄCE MYKOTOKSYNY

BiaMyco 
preparat rozkładający i wiążący mykotoksyny 

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

• efektywnie dobrane wyciągi ziołowe chronią potencjalnie najbardziej narażone na 
szkodliwe działanie mykotoksyn organy (m.in. wątrobę, serce, nerki)

Stosowanie: 0.5 do 1.5kg/t paszy pełnoporcjowej.

Opakowanie: 1kg
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BiaMyco Premium
neutralizuje mykotoksyny, wzbogacony o komórki drożdży

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

• dodatkowe wzbogacenie preparatu w ściany komórkowe drożdży zwiększa skuteczność 
działania produktu, wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, wątroby i nerek

Stosowanie: 0.5 do 1.5kg/t paszy pełnoporcjowej.

Opakowanie: 1kg

Antytoxin Silver 
detoksykant 

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

• zawiera manno-oligosacharydy (MOS) i β-glukany

Stosowanie: 0.5 do 1.5kg/t paszy pełnoporcjowej. 

Opakowanie: 15kg

Antytoxin Gold 
detoksykant 

• zawiera manno-oligosacharydy (MOS) i β-glukany, kompleks  
z fitobiotykami

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

Stosowanie: 0.5 do 1.5kg/t paszy pełnoporcjowej. 

Opakowanie: 15kg

Antytoxin Platinum 
detoksykant

• zawiera manno-oligosacharydy (MOS) i β-glukany, kompleks z fitobiotykami, 
kompleks enzymatyczny

• odpowiednio dobrana gama enzymów i zastosowanych absorbentów rozkłada  
i dezaktywuje mykotoksyny

Stosowanie: 0.5 do 1.5kg/t paszy pełnoporcjowej. 

Opakowanie: 15kg
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WITAMINOWE W PŁYNIE

MultiVitamin 
produkt zalecany podczas infekcji wirusowych oraz bakteryjnych

• kompleksowy zestaw witamin o szerokim zakresie działania
• produkt zalecany podczas infekcji wirusowych oraz bakteryjnych
• wspomaga odporność i wytrzymałość
• współdziała w prawidłowym funkcjonowaniu błon śluzowych, dróg oddechowych

Stosowanie: 0.5-1l/1000l wody pitnej. 

Opakowanie: 1l, 5l

Vitamin AD3EK
zapewnia prawidłowy wzrost kości

• wspomaga funkcje obronne i rozrodcze organizmu
• zapewnia prawidłowy wzrost, rozwój kości i gospodarkę wapniowo-

-fosforową
• wspiera organizm w przypadku stresu, spadku odporności

Stosowanie: 250-500ml/1000l wody pitnej. 

Opakowanie: 1l, 5l

Vitamin B Complex
zalecany w okresie szybkiego wzrostu oraz rozwoju 

• wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego i nerwowego
• wspomaga leczenie zmian skórnych oraz gojenie ran
• współdziała w prawidłowym funkcjonowaniu błon śluzowych, dróg oddechowych
• wpływa na prawidłowy wzrost, rozwój kości, szpiku kostnego i mięśni

Stosowanie: 250-500ml/1000l wody pitnej. 

Opakowanie: 1l, 5l

Vitamin C Forte
wskazany przy spadkach odporności zwierząt

• stymuluje właściwości naczyń krwionośnych, nabłonków, błon śluzowych
• wspomaga leczenie zmian skórnych, oraz gojenie ran
• zapewnia ochronę w przypadku stresu cieplnego

Stosowanie: 250-500ml/1000 l wody pitnej przez 3-5 dni, 12 h dziennie. 

Opakowanie: 1kg
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Vitamin D3 + Minerals 
preparat wspomagający odporność

• wspomaga odporność organizmu
• wspiera prawidłowy wzrost, rozwój kości, szpiku kostnego i mięśni
• produkt rekomendowany podczas infekcji wirusowych oraz bakteryjnych

Stosowanie: 250-500ml/1000l wody pitnej. 

Opakowanie: 1l, 5l

WSPARCIE PROSIĄT W OKRESIE WYSTĘPOWANIA BIEGUNEK

Biacynk 
łagodne odsadzenie to zdrowe i silne prosię

• produkt posiadający w składzie aktywną formę cynku, co wpływa na bezpieczne 
bezproblemowe odsadzanie prosiąt (wspomaga organizm w przypadku występowania 
biegunek oraz obrzękówki)

• w jego skład wchodzi również maślan sodu, który powoduje zwiększenie powierzchni 
chłonnej kosmków jelitowych

• sole kwasów organicznych działają bakteriostatycznie i stymulują wydzielanie enzymów 
pokarmowych

Stosowanie: u prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym 3-5 dni przed odsadzeniem  
do 14 dni po odsadzeniu, 4kg/t paszy pełnoporcjowej.

Opakowanie: 4kg

Biacynk Forte 
wspomaga organizm w przypadku występowania biegunek w okresie 
okołoodsadzeniowym 

• w jego skład wchodzi maślan sodu oraz zakwaszacz, które powodują zwiększenie 
powierzchni chłonnej kosmków jelitowych

• produkt posiadający w składzie aktywną formę cynku, co wpływa na bezpieczne 
bezproblemowe odsadzanie prosiąt (wspomaga organizm w przypadku występowania 
biegunek oraz obrzękówki)

Stosowanie: u prosiąt w okresie okołoodsadzeniowym 3-5 dni przed odsadzeniem  
do 14 dni po odsadzeniu, 6kg/t paszy pełnoporcjowej.

Opakowanie: 6kg
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ProActiv
preparat probiotyczny dla trzody chlewnej

• produkt stabilizujący mikroflorę przewodu pokarmowego w okresach stresu 
odsadzeniowego, laktacji, przewozu zwierząt

• drobnoustroje probiotyczne wywierają korzystny efekt zdrowotny
• stabilizatory flory jelitowej korzystanie oddziałują na ilość pożądanych bakterii 

fermentacji mlekowej, obniżając poziom bakterii E.coli i wpływają na zwiększenie 
odporności organizmu

• preparat chętnie pobierany
• działanie sorpcyjne na mykotoksyny poprzez zastosowanie wyselekcjonowanych 

absorbentów oraz struktur drożdżowych

Stosowanie:
• lochy karmiące oraz wysoka ciąża 0.5-1.5kg/t paszy pełnoporcjowej 
• lochy niskoprośne 0.5-1kg/t paszy pełnoporcjowej 
• prestarter 2-3kg/t paszy pełnoporcjowej 
• starter 2kg/t paszy pełnoporcjowej 
• warchlaki 20-30kg (tucz otwarty) przez około 10-14 dni zaraz po przywiezieniu: 2kg/t 

paszy pełnoporcjowej 

Opakowanie: 1kg

POPRAWIAJĄCE WSKAŹNIKI ROZRODU

LibidoMax
plenność i płodność na najwyższym poziomie

• preparat poprawiający wyrazistość objawów rui 
• stosowanie produktu przyczynia się do większej homogenności komórek jajowych, co 

przekłada się na wyrównanie liczebności miotu
• dzięki zastosowaniu atraktyny preparat wykazuje się bardzo chętnym pobieraniem

Stosowanie:  maciory od odsadzenia prosiąt do dnia inseminacji. Loszki remontowe na 
tydzień przed spodziewaną rują do dnia inseminacji. Dawka dzienna 0.5kg/szt/dzień w 
dwóch porcjach po 0.25 kg. Podawać jako dodatek do mieszanki dla macior prośnych.  

Opakowanie: 15kg
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SowMax
plenność i płodność na najwyższym poziomie

• wzrost ilościowy i jakościowy syntetyzowanej w gruczole mlekowym siary, dzięki 
zastosowanej w produkcie unikalnej kombinacji wyciągów ziołowych

• mniejsza śmiertelność okołoporodowa prosiąt u loch żywionych z dodatkiem SowMax
• wysoki poziom wit. C i E oraz organicznego selenu wspomaga zdrowotność i żywotność 

prosiąt
• dodatek SowMax w diecie loch karmiących to większa liczba prosiąt odsadzonych od 

loch w miocie
• wzrost mleczności loch żywionych z dodatkiem SowMax wyrażona większymi 

dobowymi przyrostami osesków

Stosowanie:  maciory od odsadzenia prosiąt do dnia inseminacji. Loszki remontowe 
na tydzień przed spodziewaną rują do dnia inseminacji. Dawka dzienna 0.5kg/szt/dzień  
w dwóch porcjach po 0.25kg. Podawać jako dodatek do mieszanki dla macior prośnych.  

Opakowanie: 15kg

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ GOSPODARSKICH

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: 40-100g/m2

Opakowanie: 20kg

POZOSTAŁE

Arbocel

koncentrat włókna surowego

Stosowanie:
• ciąża - otręby mogą być całkowicie lub częściowo zastąpione przez ok. 2% arbocelu
• laktacja - 1% arbocelu zastępuje 5% otrąb

Opakowanie: 20kg

SowMax
 wyższa produkcja siary 

i mleka u loch
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Warto wiedzieć

Sugerowana zawartość składników pokarmowych w 1kg mieszanki pełnoporcjowej dla prosiąt i warchlaków

Zalecana wartość pokarmowa 1kg mieszanki pełnoporcjowej dla tuczników

Pre-prestarter Prestarter Starter I

Masa prosiąt kg 4-7 7-12 12-25

Okres żywienia dni 14 14 14-21

Zawartość składników pokarmowych

Energia Metaboliczna MJ 15.00 14.50 13.80

Białko ogólne g 200 195 187

Lizyna g 15.5 15 13.5

Metionina+Cystyna g 9.5 9 8.5

Treonina g 10.5 9.5 9

Tryptofan g 3.2 2.7 2.5

Laktoza g 120 100 -

Starter II Grower Finiszer

Masa tucznika kg 20-35 35-70 70-120

Zawartość składników pokarmowych

Energia Metaboliczna MJ 13.50 13.30 13.00

Białko ogólne g 180 170 160

Lizyna g 11.5 10 9.2

Metionina+Cystyna g 6.9 6 5.6

Treonina g 7.7 6.7 6.4

Tryptofan g 2.3 2 1.8

Fosfor ogólny g 5.7 5.2 4.7

Sód g 2 2 2

Aby zwiększyć zysk, należy minimalizować zużycie paszy na fermie!

Zużycie paszy na kilogram przyrostu tucznika może kształtować się w bardzo szerokim zakresie od 2.3 do 3.4kg  
paszy na kilogram przyrostu.
Fermy czy hodowle trzody w Polsce uzyskują przeciętnie ok. 2.7kg zużycia paszy na kilogram przyrostu tucznika.

Wykorzystanie paszy (+/-) 0.1kg = (+/-)10zł/tucznika
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Przykładowe wyniki fermy trzody chlewnej gwarantujące opłacalność produkcji

• Ilość prosiąt urodzonych od lochy średnio – 15 sztuk
• Ilość prosiąt odsadzonych (24-26 dzień) – 12.6-13.7 sztuk
• Średnia masa urodzeniowa prosiąt – 1.4kg
• Waga w dniu odsadzenia – 8-9kg
• Współczynnik wyproszeń – 2.23
• Ilość prosiąt urodzonych od lochy/rok – 33.45 sztuk
• Zużycie paszy na 1 sztukę/dzień na całej fermie łącznie z lochami – 2.95kg/sztukę
• Ilość dni tuczu – maksymalnie 155 dni (zostaje około 5%)

Wpływ ilości dni biegunki u prosiąt na długość tuczu

Czynniki wpływające na mięsność tuczników

 
• Genetyka - krzyżowanie międzyrasowe 

- cechy dziedziczne
• Żywienie - koncentracja energii i białka (aminokwasów) w paszy

- system  żywienia
• Warunki środowiskowe
• Zdrowotność
• Masa ubojowa
   

Schemat żywienia loch w cyklu produkcyjnym                

ILOŚĆ DNI BIEGUNKI      LICZBA DNI TUCZU

0 155

1 159

2 165

3 172

4 178

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.
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