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15 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
Nasi specjaliści wykorzystują 
do pracy najnowszą inwestycję 
firmy - Centrum Badawczo-
Rozwojowe w Pasłęku. Dzięki 
nowoczesnemu laboratorium 
możliwe jest przeprowadzanie 
innowacyjnych badań, między 
innymi dotyczących żywienia 
zwierząt przy użyciu roślin 
strączkowych, ziół oraz tzw. 
superfoods. 

Polski producent
Ciągle rozwijamy nasze 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 czterokrotnym laureatem Gazeli Biznesu (2013,2014, 2019, 2021) nagrody przyznawanej 
przez redakcję Puls Biznesu. Czterokrotnie otrzymaliśmy nagrodę Diamenty miesięcznika Forbes – w 2014, 
2020, 2021 oraz 2022 roku. W roku 2022 r. firma zdobyła także wyróżnienie „Dobra firma” w kategorii Innowator 
przyznane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
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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

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 we własnym 
zakresie na fermie. W produktach tych wykorzystujemy najnowsze 
osiągnięcia naukowe polskich i europejskich ośrodków badawczych.

Odchów prosiąt decyduje o sukcesie w tuczu, dlatego zadbaliśmy  
o wysokie poziomy łatwo przyswajalnych składników pokarmowych 
w naszych produktach marki VitAminer. 

Wysokiej jakości prestarter powinien zawierać odpowiedniej jakości 
białko i źródła energii, dla młodszych prosiąt podajemy także laktozę. 
Propozycje produktów uzupełniających pasze dla prosiąt odnajdą 
Państwo w katalogu na stronach  8 i 30-37.

Wszystkie premiksy farmerskie BioFeed dedykowane prosiętom zawierają komplet witamin (w tym 
witaminę C), mikro- i makroelementów w ilościach zapewniających właściwy rozwój młodych organizmów. 
Każdy z tych produktów został wzbogacony odpowiednią dawką preparatów enzymatycznych 
poprawiających strawność paszy i niwelujących wpływ substancji antyżywieniowych. Optymalny poziom 
fitazy zapewnia maksymalną dostępność fosforu fitynowego i pozwala na stosowanie mniejszych ilości 
fosforanów i kredy pastewnej w paszy.

Wybrane produkty dedykowane do produkcji prestarterów:

VitAminer Piglet Premium 4% 

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% Max+

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 kompleks fitobiotyczny, który stymuluje funkcje różnych organów trawiennych 
(woreczek żółciowy, trzustka), wspomaga funkcjonowanie wątroby oraz posiada właściwości przeciwzapalne.

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE
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LINIA PREMIUM

LINIA PLUS

LINIA PLUS
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE

 VitAminer 
Piglet Premium 4%

VitAminer 
 PW-1754 6% Max+

VitAminer 
Piglet Plus 4%

VitAminer 
PW-304  4%

Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 410

Lizyna g 120 110 100 120

Metionina g 45 22 20 45

Treonina g 50 28.7 30 50

Tryptofan g 6 3.2 6

Wapń g 157 90 176 150

Fosfor g 31 22 30 32

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 35 000 50 000 50 000

Witamina E mg 5 000 2 800 4 500 5 000

Witamina C mg 4 500 1 750 1 000 4 500

Cynk mg 3 750 1 960 3 750 3 700

Żelazo mg 7 000 2 045 5 000 6 000

Miedź mg 4 000 2 240 3 750 4 000

Kompleks enzymatyczny + + + +

Wyróżniki fitobiotyk fitobiotyk, mączka 
rybna

Udział w paszy % 4% 6% 4% 4%
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VitAminer Piglet Plus 4%

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. 
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Protein Lacto MIX
Produkt uzupełniający do produkcji wysokiej jakości prestarterów dla prosiąt wprowadzający do paszy 
wysokostrawne białko, cukier mleczny (laktoza) i dodatki zwiększające pobranie. Pozwala na zachowanie 
odpowiedniego balansu pomiędzy wysoką wartością pokarmową mieszanki a bezpieczeństwem stosowania 
paszy (ryzyko biegunek).

Protein Lacto Mix oparty jest wyłącznie na przetworzonych surowcach ułatwiających strawność: ekspandowanym 
zbożu, koncentracie białka sojowego, białku ziemniaczanym, serwatce i wysoko przetworzonych tłuszczach. 
Nie zawiera poekstrakcyjnej śruty sojowej, co pozwala na skomponowanie paszy o wysokim poziomie białka  
a jednocześnie bezpiecznych dla prosiąt. Zastosowane surowce energetyczne (sypkie tłuszcze, laktoza i dekstroza) 
nawet przy niewielkim pobraniu paszy dostarczają prosiętom dużą dawkę łatwostrawnej energii. 

Stosując Protein Lacto Mix i premiksy BioFeed można stworzyć na fermie prestarter bardzo wysokiej jakości przy 
koszach surowcowych do 20% niższych od gotowych prestarterów

ProtiFat
Produkt oparty na pełnotłustym ziarnie sojowym poddanym procesowi ekstruzji. Zawiera aż 22% tłuszczu, jest 
produktem wysokobiałkowym uzupełnionym kompozycją ekspandowanych zbóż.

ProtiFat zwiększa wartość energetyczną mieszanki i jednocześnie wzbogaca ją w wysokostrawne białko, co 
gwarantuje wysokie przyrosty przy optymalnej zdrowotności zwierząt. 

W przypadku zastosowania ProtiFat dla starszych zwierząt  zauważalnym sygnałem lepszego wykorzystania 
paszy będzie zmniejszenie ilości szkodliwych gazów z gnojowicy i  w efekcie lepszy mikroklimat w chlewni.

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.

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. Obróbka 
cieplna w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo mikrobiologiczne gotowej paszy.

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE DLA PROSIĄT
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE DLA PROSIĄT
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PIGLET MILK PROTEIN LACTO 

MIX 
PROTIFAT EXPAND GRAIN 

MIXSkład w 1kg jedn.

Białko ogólne % 21 30 32 11.5

Tłuszcz surowy % 0.7 10.4 22 3.4

Lizyna % 1.56 1.72 2.00 0.36

Laktoza % 39 9.2 - -

Wapń % 0.8 0.25 0.20 0.05

Fosfor % 0.6 0.47 0.49 0.3

Sód % 0.3 0.22 - -

Przeznaczenie Mleko dla prosiąt

Koncentrat 
białkowo laktozowy 

do produkcji 
prestarterów

Koncentrat białkowo 
energetyczny 
do produkcji 
prestarterów

Zboża 
ekspandowane
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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 niskie zużycie 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 (zapobiega możliwości zawieszania się paszy w karmnikach). 
Zawiera dodatki wspomagające organizm w okresie odsadzania od lochy, substancje mleczne oraz sypki tłuszcz, który jest 
łatwo przyswajalny dla młodych zwierząt. Laktoza wspomaga apetyt, zwiększa pobranie paszy, co wpływa korzystnie na 
przyrost masy ciała. Do sporządzaniu gotowego prestarteru wymaga jedynie dodatku zbóż.

ProFeed Prestarter 500+
Koncentrat białkowy dla prosiąt i warchlaków stosowany do 12 tygodnia życia w udziale do 50% w mieszance paszowej. 
Użyte ekspandowane zboża 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 białek pozwala na doskonałe zbilansowanie aminokwasów i poprawę 
wartości biologicznej białka, co wpływa korzystnie na przyrosty masy ciała oraz wykorzystanie paszy. Dodatek maślanu sodu 
wspomaga apetyt, wydzielanie enzymów 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 białek (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
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 ProFeed 
Prestarter Myco 

400

ProFeed 
Prestarter 500+

ProFeed  
Piglet Premium

ProFeed  
PW Max Ryba

ProFeed 
Piglet Extra 

Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 325 275 410 430 410

Energia metaboliczna MJ 16 14.1 12.4 13 13.07

Lizyna g 32.4 28 44 46 39.1

Metionina g 13.4 9 6 6 11

Treonina g 22.2 16 15 18 15

Tryptofan g 5 4 5 6 5

Wapń g 22 12 33 32 38

Fosfor g 8.9 8 11 9.5 10

Sód g 4.6 4.6 11 9 9

Magnez g 1.3 1.0 4.6 3.0 2.5

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

Witamina D3 jm 7 950 5 000 10 000 10 000 12 370

Witamina E mg 390 316 800 800 800

Witamina C mg 375 40 50 50 50

Laktoza g 85 73 15 7.5

Miedź mg 255 252 640 640 640

Kompleks enzymatyczny/
Fitaza + + + + +

Udział w paszy % 40 50 20-25 20-15 20

Opakowanie kg 25 25 25 25 25

Wyróżniki

zboża 
ekspandowane, 

detoksykant, 
fitobiotyk, białko 

ziemniaczane, 
zakwaszacz

zboża 
ekspandowane, 
serwatka, białko 

ziemniaczane, 
mączka rybna, 

zakwaszacz

serwatka, 
mączka rybna, 

zakwaszacz, 
białko 

ziemniaczane

maczka rybna, 
hemoglobina, 
zakwaszacz, 
maślan sodu

Serwatka, 
zakwaszacz, 
koncentrat 

sojowy
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Prestartery BIOFEED to wyjątkowa kompozycja surowców 
dobranych pod względem strawności i smakowitości. Zastosowanie 
ekspandowanych zbóż wpływa korzystnie na zwiększenie 
przyswajalności włókna, ograniczenie działania wielu związków 
antyżywieniowych (inhibitory proteaz, lektyny, taniny)  
i wykorzystanie składników pokarmowych. Prestartery Biofeed 
gwarantują bezproblemowy odchów prosiąt przy maciorze jak również  
w okresie poodsadzeniowym. 

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. 
Odpowiedni proces technologiczny pozwala podawać BoBoFeed jako paszę sypką, 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. 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 prawidłowy rozwój. Zastosowane dodatki 
w postaci średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, kwasów organicznych oraz fitobiotyków i żywych kultur drożdży 
zabezpieczają prosięta przed 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 tuczu.

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 % 19.0 20.5 19.5 19.0 18.5 19.0

Włókno % 2.0 2.6 2.8 3.1 3.4 2.7

Energia MJ 17.5 15.5 14.75 13.65 14.32 14.6

Lizyna % 1.11 1.55 1.45 1.4 1.25 1.5

Metionina % 0.28 0.62 0.6 0.55 0.53 0.9

Treonina % 7.4 1.05 1.0 0.8 0.8 1.0

Tryptofan % 2.4 0.3 0.28 0.28 0.25 0.26

Laktoza % 50.0 48.5 42.0 23.0 21.0 29.0

Wapń % 0.18 0.7 0.71 0.72 0.73 0.7

Fosfor % 0.35 0.55 0.53 0.52 0.5 0.52

Sód % 0.06 0.22 0.22 0.23 0.21 0.22

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

Witamina D3 jm 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Witamina E mg 52.4 250 250 250 250 250

Witamina C mg + 125 125 125 125 125

Kompleks 
enzymatyczny + + + + + +

Opakowanie kg 4.25 25 25 25 25 20

Ekspandowane 
zboża ++++ ++++ +++ +++ ++ ++++

Syntetyczna 
L-Walina 
i L-Arginina

+ + + + +

Żywe kultury 
drożdży + + +

PROGRAM ŻYWIENIA PROSIĄT BIOFEED

Danbred 

Danbred 

PIC, 
TOPIGS, 
PBZ X WBP

* kompleks enzymatyczny zawierający ksylanazę, beta-glukanazę, amylazę i proteazę.
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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, energii, 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.

tu
cz

ni
k

najwyższa jakość 
składników odżywczych

wzmocnienie
odporności

odpowiednie
zbilansowanie 

wysokie efekty
produkcyjne
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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 we 
własnym zakresie na fermie. W produktach wykorzystujemy 
najnowsze wyniki badań wykonanych w placówkach badawczych  
w Polsce oraz w Europie.

Wybrane premiksy farmerskie dla tuczników marki VitAminer:

VitAminer T-985 2.5% Max+
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 wyselekcjonowanego fitobiotyku stymuluje organy 
trawienne oraz działa przeciwzapalnie na układ pokarmowy.

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. 
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE

 VitAminer
T-985 2.5% 

Max+

VitAminer 
Max Corn 2%  

VitAminer
T-795 2.5%

VitAminer 
WT Coli Stop
2% + Trypt

VitAminer 
Tucznik 2.5

VitAminer
Immuno Mix  
Tucznik 2.5%

VitAminer
T-274 2% 

Corn

VitAminer
T-225 2.5%

Skład w 1kg jedn.

Lizyna g 142 160 140 170 100 115 151 130

Metionina g 25 35 30 26 10 17 26 20

Treonina g 45 42 50 41 20 32 37 30

Tryptofan g 2 8 5 3 4

Wapń g 162 153 167 167 216 198 155 188

Fosfor g 27 30 23 27 18 24 21 25

Sód g 70 80 70 70 70 70 80 70

Magnez g 16 15 16 15 20 12 15 12

Witamina A g 260 000 325 000 260 000 325 000 260 000 200 000 325 000 260 000

Witamina D3 g 80 000 100 000 80 000 100 000 70 000 60 000 100 000 80 000

Witamina E jm 4 500 4 000 4 000 4 300 3 500 3 600 3 000 4 000

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

Betaina mg 4 000 2 000 2 000 1 000 1 700 3 000 2 000

Cynk mg 4 800 6 000 4 800 5 000 3 500 3 760 6 000 4 400

Miedź mg 960 1 200 900 500 800 800 1 200 800

Kompleks 
enz. + + + + + + + +

Fitobiotyk + +

Udział 
w paszy % 2.5% 2% 2.5% 2% 2.5% 2,5% 2% 2.5%
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Wszystkie premiksy farmerskie BioFeed dedykowane prosiętom zawierają komplet witamin, mikro- i makroelementów  
w ilościach zapewniających właściwy rozwój młodych organizmów. Każdy z tych produktów został wzbogacony odpowiednią 
dawką preparatów enzymatycznych poprawiających strawność paszy i niwelujących wpływ substancji antyżywieniowych. 
Optymalny poziom fitazy zapewnia maksymalną dostępność fosforu fitynowego i pozwala na stosowanie mniejszych ilości 
fosforanów i kredy pastewnej w paszy.

Gwarantujemy wysoką i powtarzalną jakość naszych produktów, należy jednak pamiętać z zmienności innych surowców 
używanych do produkcji pasz: zbóż i komponentów białkowych.

W ułożeniu optymalnej receptury przy użyciu dostępnych surowców chętnie pomoże specjalista  
ds. żywienia zwierząt BioFeed.



Treść katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu                                                             art.66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.18

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 jej bezpieczne 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.

Mieszanki paszowe uzupełniające białkowo-energetyczne ProFeed TU odpowiadają rynkowemu 
zapotrzebowaniu na uniwersalne koncentraty umożliwiające skomponowanie paszy w możliwe prosty sposób z wykorzystaniem 
zbóż pochodzących zazwyczaj z własnego gospodarstwa. Przy ich tworzeniu kierowaliśmy się:

• łatwością stosowania
• wymogami pokarmowymi nowoczesnego tucznika
• specyfiką pokarmową polskich zbóż wykorzystywanych w żywieniu świń
• zróżnicowaniem potrzeb w stosunku do osiąganych wyników produkcyjnych 

Wszystkie koncentraty ProFeed TU:

• są oparte na poekstrakcyjnej śrucie sojowej
• zakładają wysokie tempo wzrostu tucznika i możliwie niskie zużycie paszy
• są natłuszczane
• zawierają pełną dawkę enzymu fitazy pozwalającą maksymalnie wykorzystać fosfor z surowców zbożowych
• posiadają w składzie kompleks enzymatyczny poprawiający strawność składników pokarmowych i niwelujący aktywność 

składników antyżywieniowych
• zawierają wszystkie niezbędne witaminy i mikroelementy w ilościach pozwalających na zachowanie optymalnej 

zdrowotności zwierząt
• wprowadzają do paszy witaminę C wspomagającą odporność i redukującą stres cieplny
• są wzbogacone o starannie wyselekcjonowany fitobiotyk wspomagający prawidłowe funkcjonowanie przewodu 

pokarmowego

Poszczególne produkty w ramach linii ProFeed TU różnią się między sobą przede wszystkim źródłem białka uzupełniającego 
śrutę sojową (mączka rybna, białko ziemniaka, śruta rzepakowa, ddgs i inne) oraz zastosowanymi dodatkami. Pozwala to na 
precyzyjne dostosowanie koncentratu do specyfiki fermy obejmującej wymagania hodowcy, potencjał genetyczny zwierząt, 
dostępne surowce, ale też warunki środowiskowe danej chlewni. 

W doborze optymalnego produktu chętnie pomoże specjalista ds. żywienia zwierząt BioFeed.
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 ProFeed TU 
Gold Premium 

+ Ryba

ProFeed TU 
TU Max +

ProFeed TU 
Extra

ProFeed 
Protect 
+ Ryba

ProFeed TU 
Ekspert

ProFeed TU 
Gold Power

ProFeed TU 
Silver Plus

Skład w 1kg jedn.

Białko 
ogólne g 420 410 400 400 390 410 390

Lizyna g 45 46 44 45 42 46 40

Metionina g 6,0 5,4 5,3 6.5 5,6 5,6 5,1

Treonina g 16 14,9 14,4 14.5 14,5 14,1 13,7

Tryptofan g 5,0 4,9 4,6 4.8 4.7 4,7 4,4

Wapń g 42 40 43 40 40 44 40

Fosfor g 10 8 6 10 6 8 7

Sód g 14 12 10 12 12 12,5 13

Witamina A jm 43 200 40 000 30 000 27 000 37 000 43 200 30 000

Witamina 
D3 jm 12 950 12 000 9 000 8 070 10 200 12 950 9 000

Witamina E mg 700 600 450 440 510 700 450

Witamina C mg 110 100 75 87 85 140 80

Kompleks 
enz. ++ + + + + + +

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

Opakowanie kg 25 25 25 25 25 25 25

Wyróżnik

mączka rybna, 
fitobiotyk, białko 

ziemniaczane, 
mycoprotein

Fitobiotyk, 
śruta sojowa

Fitobiotyk, 
ddgs

Mączka rybna, 
Hemoglobina, 
Mycoprotein,

Białko

Śr. rzepakowa

Fitobio-
tyk, białko 

ziemniaczane, 
mycoprotein

ddgs
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Polecamy szeroką gamę dodatków do pasz odpowiadającą na większość potrzeb nowoczesnej produkcji trzody 
chlewnej (katalog str. 30-36)
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PASZE PEŁNOPORCJOWE NA OKRES TUCZU 

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.

Dla producentów tuczników przygotowaliśmy 2 linie pasz: PLUS i MAX, 
które różnią się między sobą koncentracja składników pokarmowych.  
Wybór mieszanki zależy od możliwości pobrania paszy przez zwierzęta: 
tuczniki charakteryzujące się mniejszym pobraniem paszy (lub przy 
stosowaniu  żywienia limitowanego) wymagają większej koncentracji 
składników pokarmowych w kg zjedzonego pokarmu.  Dla takich 
zwierząt stworzyliśmy linię MAX.   

Obie linie zapewniają maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt.

 Starter 
Wczesny

Starter 
PLUS

Grower 
PLUS

Finiszer 
PLUS

Starter 
MAX

Grower 
MAX

Finiszer 
MAX

Skład w 1kg jedn.

Stosowanie g 18-25 kg 25-45 kg 45-80 kg Od 80 kg 25-45 kg 45-80 kg Od 80 kg

Białko 
ogólne g 167 165 158 150 168 160 151

Włókno 
surowe g 47 48 52 54 46 47 48

Energia met. g 13,2 12,9 12,8 12,7 13,0 13,0 12,8

Lizyna g 11,2 10,2 9,8 9,4 10,7 10,1 9,8
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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.

lo
ch

a

najwyższa jakość 
składników odżywczych

wzmocnienie
odporności

odpowiednie
zbilansowanie 

wysokie efekty
produkcyjne
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Mieszanki paszowe uzupełniające witaminowo-mineralne firmy 
BIOFEED dla loch zapewniają pełne pokrycie potrzeb pokarmowych 
lochy i prosiąt w okresie ciąży 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.

Układanie receptur pasz dla loch różni się w sposób zasadniczy od 
komponowania mieszanek dla tuczników, czy prosiąt. Cel główny 
jest ten sam – zaspokojenie potrzeb  bytowych organizmu przy 
zachowaniu optymalnej zdrowotności, ale od macior nie wymaga 
się szybkiego wzrostu, czy niskiego zużycia paszy na kilogram 
przyrostu. Pasza dla loch prośnych różni się w znacznym stopniu od 
tej podawanej lochom karmiącym, duży wpływ na recepturę ma też 
sposób dawkowania mieszanki zwierzętom. Dlatego zachęcamy do 
konsultacji z doradcami ds. żywienia zwierząt BioFeed.

Wybrane produkty dedykowane do żywienia loch:

VitAminer L-756 5% + 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 żywych kultur 
drożdży uznanych producentów znacząco zwiększa masę urodzeniową prosiąt, masę odsadzeniową oraz przyrosty 
prosiąt do momentu odsadzenia od lochy. Charakteryzuje się zróżnicowanymi źródłami wapnia i sodu oraz zawiera w 
składzie mykosorbent.

VitAminer LK 4%

Produkt dedykowany dla loch wysokoprośnych od 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 mleczność, 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.

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE
WITAMINOWO-MINERALNE

LINIA PREMIUM LINIA PLUS
 VitAminer 

LK  4%
VitAminer 
LP  2.5%

VitAminer  
L-756 5% 

+ Ryba

VitAminer
 LK 2.5% 
+ Drożdże

VitAminer
 LP 2.5% 
+ DrożdżeSkład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 240

Lizyna g 65 50 80 40 9.5

Metionina g 15 8 24 5 3

Treonina g 30 8 30 16 -

Tryptofan g - - 1.8 - -

Wapń g 215 210 140 226.1 250.4

Fosfor g 34.5 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 C mg 4 000 5 000 5 000 2 000 2 000

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

Kwas foliowy mg 150 300 155 106 106

Betaina mg 4 000 6 000 4 900

Kompleks enzymatyczny mg + + - - -

Fitaza FTU + + + + +

Udział w paszy % 4% 2.5% 5% 2.5% 2.5%

Opakowanie kg 20 25 25 25 25

Wyróżniki Chelaty żelaza, 
betaina, wit C

Chelaty żelaza, 
betaina, wit C

Mączka rybna, 
zróżnicowane 
żródła wapnia 
i sodu, myko-
sorbent, żywe 
kutury drożdży

Betaglukany 
i monnosacha-

rydy

Betaglukany 
i monnosacha-

rydy

lo
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Fibero
Koncentrat włókna surowego oparty o produkty przerobu owsa, wysłodki buraczane i najwyższej jakości lucernę. 
Dodatkowo  W skład mieszanki paszowej wchodzi prebiotyk zawierający β-glukany i mannanoligosacharydy (MOS), 
pochodzące ze ścian drożdży Saccharomyces cerevisiae wpływające na zdrowotność przewodu pokarmowego.
Bardzo wysoki poziom włókna surowego (21%) pozwala w łatwy i precyzyjny sposób podnieść poziom tego składnika 
pokarmowego do optymalnego dla danej grupy technologicznej poziomu. 
Dawkowanie: do 15% w mieszance pełnoporcjowej.

Arbocel
Koncentrat włókna surowego (70%) składającego się głównie z celuluzy, hemicelulozy i lignin. Niewielka ilość preparatu 
pozwala zastąpić w mieszance surowce takie jak otręby czy wysłodki (1% Arbocel to równoważnik 5% otrąb). 
Dawkowanie: do 2% w przypadku loch prośnych i do 1% dla loch karmiących.
Opakowanie: 20kg

Polecamy szeroką gamę dodatków do pasz odpowiadającą na większość potrzeb nowoczesnej produkcji trzody 
chlewnej (katalog str. 30-37)
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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.      
 

Dla hodowców ceniących sobie wygodną produkcję pasz dla loch  
z wykorzystaniem zbóż firma BIOFEED przygotowała gamę 
koncentratów białkowo-energetycznych dedykowanych tej grupie 
technologicznej.  Biorąc pod uwagę specyfikę fermy, potrzeby zwierząt 
i stosowane surowce jesteśmy w stanie zaproponować optymalne dla 
Państwa rozwiązanie.

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. 

ProFeed LK i LP 25% Max

Pełne koncentraty oparte o zróżnicowane źródła białka i pozwalające na osiągnięcie wysokich poziomów włókna 
surowego w paszy po wymieszaniu z podstawowymi zbożami. Szczególny nacisk jest położony na minimalizację 
zagrożeń mykotoksynami (odpowiedni dobór surowców i wyselekcjonowany detoksykant), zdrowotność przewodu 
pokarmowego (zakwaszacz) i chętne pobieranie w przypadku loch karmiących (dekstroza).

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 
BIAŁKOWO-ENERGETYCZNE
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 ProFeed 
LK Premium

ProFeed 
LP Premium

ProFeed 
Locha + Drożdże

ProFeed 
LK 25% Max

ProFeed 
LP 25% Max

Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 370 300 350 230 200

Włókno surowe g 35 35 40 80 130

Lizyna g 45 31 40 29 27

Metionina g 17.1 10.3 4,6 7 3,7

Treonina g 13 10.6 12 13,7 8,4

Tryptofan g 4.2 3.5 3.8 3,4 2,4

Wapń g 45 96 50 37 25

Fosfor g 11 10 8 19 8,5

Sód g 10 18 10 8,5 7,5

Witamina A jm 59 800 115 000 59 800 46 000 46 000

Witamina D3 jm 10 400 20 000 10 400 8 000 8 000

Witamina E mg 520 1000 520 400 400

Witamina C mg 52 100 52 40 40

Biotyna mcg 1 040 2 000 1 040 800 800

Kwas foliowy mg 15.6 30 16 12 12

Fitaza + + + + +

Udział w paszy % 15-20 7.5 17.5-10 25 25

Zakwaszacz + + + + +

Dodatki Drożdże
Kompleks enz., 
detoksykant, 

dekstroza

Kompleks enz., 
detoksykant

Opakowanie kg 25 25 25 25 25
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LINIA MAX

Linia pasz pełnoporcjowych dla loch zapewniająca właściwe pobranie 
przy optymalnej zdrowotności przewodu pokarmowego, na co wpływ 
ma staranny dobór źródeł włókna (wysłodki, łuska owsiana) i dodatków 
paszowych.  Dbamy o to, żeby skład surowcowy obu mieszanek 
umożliwiał łagodne przejście pomiędzy podawaniem pasz, co skutkuje 
minimalizacją problemów okołoporodowych. 

 
Locha Karmiąca Max Locha Prośna Max

Skład w 1kg jedn.

Białko ogólne g 155 140

Włókno surowe g 50 75

Energia metaboliczna MJ 12.8 11.8

Lizyna g 10 6

Metionina g 3,2 2,4

Treonina g 6.2 4,5

Tryptofan g 1.9 1.7

Wapń g 9.5 7

Fosfor g 7 6

Sód g 2,2 2

Magnez g 1.2 1.2

Kompleks enzymatyczny + +

Wyróżniki Zróżnicowane źródła włókna, zakwaszacz, 
mykosorbent, dekstroza

Zróżnicowane źródła włókna, zakwaszacz, 
mykosorbent,
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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 Extra
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

Acid
HIGHER LEVEL OF ACIDIFICATION

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

wykazuje wyjątkowo silne działanie bakteriobójcze 
i zakwaszające

9

trzoda

Acid
HIGHER LEVEL OF ACIDIFICATION

STRONGER
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

8

trzoda

Acid
HIGHER LEVEL OF ACIDIFICATION

EXTRA

trzoda

mieszanina 8 kwasów organicznych 
(mrówkowy, fosforowy, octowy, cytrynowy, mlekowy, jabłkowy, sorbowy, fumarowy) 
w formie mikrogranulatu o działaniu zakwaszającym i bakteriobójczym.

wykazuje wyjątkowo silne działanie bakteriobójcze 
i zakwaszające

8

DODATKI 
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Acid Locha
zakwaszacz dedykowany dla loch o bardzo wysokiej koncentracji kwasów

• mieszanina 4 kwasów:
• mrówkowy - skutecznie hamuje namnażanie się bakterii E. coli, Salmonelli i drożdży
• fosforowy – wpływa na obniżenie pH w całym przewodzie pokarmowym, pobudza 

apetyt i jest źródłem łatwo przyswajalnego fosforu,
• cytrynowy - kwas organiczny korzystnie zmieniający skład mikroflory jelita cienkiego, 

obniża pH jelita ślepego i okrężnicy, poprawia smak paszy, stymuluje pobranie paszy
• benzoesowy – ma silne działanie antybakteryjne, hamuje rozwój bakterii, grzybów 

i pierwotniaków, ma korzystny wpływ na tempo wzrostu, ogranicza wydalanie 
amoniaku do środowiska

• działanie preparatu uzupełnia profilaktyczna dawka starannie wyselekcjonowanego 
fitobiotyku

Stosowanie:
• Lochy prośne:        1-2 kg/t paszy
• Lochy karmiące:    3-4 kg/t paszy

Opakowanie:  25kg

W szerokiej ofercie dodatków BioFeed znajdą Państwo również preparaty zakwaszające w formie płynnej. O szczegółach 
poinformują Państwa nasi doradcy ds. żywienia zwierząt 

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

Acid
HIGHER LEVEL OF ACIDIFICATION

LOCHA

trzoda

mieszanina 4 kwasów organicznych i fitobiotyku 
(fosforowy, cytrynowy, benzoesowy, mrówkowy) i fitobiotyku w formie 
mikrogranulatu o bardzo dużym poziomie koncentracji.

wykazuje wyjątkowo silne działanie bakteriobójcze 
i zakwaszające

4+F
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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 zbóż

• 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

BIA
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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

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

SowMax
 wyższa produkcja siary 

i mleka u loch
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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

BF MicroDry
Innowacyjny i opatentowany preparat do suchej dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich o 
właściwościach bakteriobójczych i drożdżakobójczych.

Działanie udowodnione naukowo
Szereg testów laboratoryjnych pozwolił na ustalenie optymalnej dawki a przeprowadzone 
w dalszej kolejności próby w obiektach inwentarskich potwierdziły wysoką skuteczność 
BF MicroDry m.in. przeciw: E. coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus 
enteric, Proteus vulgaris, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter 
jejuni, 

Wyselekcjonowane składniki
Wyciągi z rośliny Yucca Schidigera (uaktywniają ureazę, wpływają na spadek poziomu 
amoniaku i innych szkodliwych gazów), kultury bakterii fermentacji mlekowej  (zasiedlają 
środowisko,  wykazują działanie detoksykacyjne oraz zmniejszają produkcję toksycznych 
amin i amoniaku), specyficzne glinokrzemiany (wiążą wodę i toksyny, ograniczając 
możliwości rozwoju mikroflory)  kwas mlekowy  (ma właściwości zakwaszające, 
buforujące, chelatujące i wspomagające działanie antyoksydantów hamując wzrost bakterii 
patogennych)

Bezpieczeństwo stosowania
Wszystkie zastosowane w produkcie składniki mogą być i są stosowane jako dodatki paszowe. Pobranie preparatu 
z podłoża przez zwierzęta (co często ma miejsce w praktyce) nie tylko nie jest szkodliwe, ale wpływa korzystnie na 
funkcje przewodu pokarmowego zwierząt.

Sposób stosowania
Posypywanie powierzchni wewnątrz pomieszczeń inwentarskich. Stosować 250 g produktu na 1m2 mokrej 
powierzchni, temp: 20 °C, czas kontaktu: 24 h.

Odpowiedź na potrzeby hodowców związane między innymi z:
• statusem immunologicznym nowo narodzonych prosiąt,
• ze zdrowotnością racic/kopyt, 
• jakością ściółki, (np. zbyt wilgotna , porażona grzybami, 
• problemami z zapaleniami wymion u krów i wzrostem poziomu komórek somatycznych w mleku,
• podwyższoną lepkością odchodów u drobiu, 
• poprawą szeroko pojętego dobrostanu zwierząt.
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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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