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AGROHURT

Szanowni Państwo!
GRUPA PASZOWA AGROHURT jest to młoda, dynamicznie rozwijająca się polska firma. Stawiamy
na profesjonalizm i innowacyjność. Nasza oferta oparta na markach własnych pozwala na otoczenie
Państwa kompleksową obsługą. Cechujące nas zaangażowanie we współpracę z klientami umożliwia
zaoferowanie wysokiej jakości produktów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi z miesiąca na miesiąc
wdrażamy nowy asortyment, uruchamiamy nowe programy współpracy. Z przyjemnością przedstawiamy
Państwu najnowszy katalog, dzięki któremu możemy przybliżyć naszą ofertę.
Z poważaniem
Właściciele i pracownicy

Wszystkie produkty oferowane przez naszą firmę stosowane
w żywieniu są wolne od GMO i znajdują się na liście produktów
rekomendowanych w Zakładach Mleczarskich, które wdrożyły
program ,,NON GMO”.
Dzięki odpowiednio wdrożonym systemom jakości oraz fakcie,
iż nasza firma posiada certyfikat NON GMO PI jesteśmy dla Was
gwarantem i partnerem w żywieniu oraz zaopatrzeniu w komponenty
paszowe.

Niezmiernie nam miło, iż wspólnie z SGGW podpisaliśmy umowę o ścisłą współpracę. Biorąc pod
uwagę rozwój naszego przedsiębiorstwa i dalszą budowę gałęzi produkcyjnych w firmie cieszymy się
i przedstawiamy naszego partnera naukowego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
jest nowoczesnym Uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac
nad innowacyjnymi technologiami w obszarze nauk przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych
i technicznych. SGGW dąży do rozwoju i integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego
z Podmiotem otoczenia gospodarczego. Strony niniejszego Porozumienia, biorąc pod uwagę przyspieszenie
wdrożeń do przemysłu opracowań naukowo-badawczych, zamierzają ze sobą współpracować.
INNOWACJA DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI
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REKOMENDACJE NASZYCH KLIENTÓW

AGROHURT

ZAKŁADY MIĘSNE ZAKRZEWSCY, Kosów Lacki, woj. mazowieckie
Oprócz swojej działalności prowadzimy gospodarstwo rolne na powierzchni 300 hektarów
oraz hodowlę ok. 400 sztuk bydła opasowego. Współpracę z firmą GRUPA PASZOWA
AGROHURT podjęliśmy od 2012 roku. Dziś zaopatrujemy się w niej kompleksowo. Nie jest to
przypadkowe, przedsiębiorstwo wykazuje się dużą elastycznością. Umie przystosować się
pod nasze potrzeby i oczekiwania. Ich produkty są wdrażane u nas mądrze i przemyślanie.
Zawsze możemy liczyć na doradztwo i dopilnowanie aby transakcja nie kończyła się tylko
na sprzedaży, ale była monitorowana także później. Dzięki czemu wiemy że jest to firma
godna zaufania i partner jakiego potrzebujemy.

ANETA I TOMASZ MIECZKOWSCY Z RODZICAMI, Tyszki-Ciągaczki, gm. Czerwin
Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha z dzierżawami, w którym posiadam
bydło mleczne i mięsne – 130 szt. Współpracując z firmą GRUPA PASZOWA mogę zawsze
liczyć na profesjonalne doradztwo. Stała współpraca z firmą daje mojemu gospodarstwu
stabilność – pewne dostawy, dobrej jakości towary, posprzedażowa opieka. Jest to firma,
która liczy się z rolnikiem i zawsze stawia na ekonomiczne rozwiązania. Oferuje bardzo
szeroki asortyment od produktów paszowych po materiał siewny kukurydzy i nawozy
dolistne. Oferowane odmiany kukurydzy i nawozy dolistne to bardzo dobra jakość oraz
korzystne ceny – są to bardzo ważne kryteria w prowadzeniu gospodarstwa. Polecam
współpracę z firmą GRUPA PASZOWA.
GOSPODARSTWO ROLNE KRZYSZTOF GŁĘBOCKI, Rogowo Folwark , woj. mazowieckie
Prowadzę gospodarstwo rolne wielkości 100 hektarów, w którym posiadam 92 krowy
mleczne i 80 sztuk jałowizny. Z firmą współpracuję od początku rozpoczęcia jej
działalności, jak dobrze pamiętam były to lata 2007-2008. Od początku właściciele,
a teraz także pracownicy, wykazywali się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem
w to, co robią. Podobało mi się to, iż nie jestem tylko numerem tylko mogę na nich liczyć
przy konkurencyjnych cenach, które oczywiście są ważne, ale także przy jakości towaru.
Obserwując przedsiębiorstwo bardzo sceptycznie podchodziłem do ich projektów i marek.
Dziś wiem, iż celem tego było zaproponowanie dla mnie bardzo wysokiej jakości usług
i asortymentu przy jak najniższym koszcie. Jestem zadowolony ze współpracy z GRUPĄ
PASZOWĄ AGROHURT. Cieszę się, iż dziś mam partnera, który nie patrzy tylko na sprzedaż,
ale także wdraża nowe projekty i usługi. Dzięki nim oszczędzam czas i pieniądze.
AGATA I SŁAWOMIR KOMOROWSCY Z SYNAMI, Repki, gm. Troszyn
Prowadzimy rodzinne gospodarstwo, o powierzchni 130 ha z dzierżawami oraz obsadą
zwierząt 150 szt., specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Współpracujemy
z firmą GRUPA PASZOWA od 5 lat. Jest to firma, której zaufaliśmy. Szybka realizacja
zamówień, kompleksowe zaopatrzenie to bardzo ważne w prowadzeniu gospodarstwa
produkującego mleko. Wprowadzony Program 3+ jest najlepszym rozwiązaniem jakie
mogła firma zaproponować. Profesjonalne doradztwo żywieniowe, zaopatrzenie w
niezbędne specjalistyczne produkty oraz mieszanie pasz to ułatwienie pracy dla nas i co
najważniejsze lepsze wyniki. Polecamy firmę jako partnera godnego zaufania i prawdziwie
zaangażowanego we współpracę.
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marki własne Grupa Paszowa Agrohurt
BALOTEK - produkty pakowane w baloty
Dzięki technologii jaką opracowała nasza firma możemy zaproponować Państwu nowe kategorie asortymentów
w żywieniu zwierząt. Pozwala to na zaopatrzenie gospodarstwa w pasze, dużo niższe koszty, zbilansowanie dawki,
jakość i komfort przechowywania.
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Wykorzystanie żywych kultur drożdży oraz aktywnych ekstraktów
pochodzenia roślinnego w żywieniu bydła mlecznego
Artykuł doktora Marcina Gołębiewskiego z SGGW w Warszawie.
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Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego w żywieniu bydła mlecznego
i mięsnego
Artykuł doktora Marcina Gołębiewskiego z SGGW w Warszawie.
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Agricola-Nutrition - specjalistyczne Dodatki paszowe
Innowacja, lepsze wyniki, wydajność i ekonomia. Takie hasła przodowały gdy budowaliśmy tę markę. Dziś kolejne
gospodarstwa wdrażają nasz program żywienia i z zadowoleniem wprowadzają kolejne produkty z naszej linii.
Wspólnie osiągamy lepsze wydajności równolegle obniżając koszty.
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KWALIFIKOWANY Materiał siewny - kukurydza
14
Celem osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie jest zapewnienie Państwu najwyższej jakości materiału siewnego.
Dlatego co roku kontrolujemy centrale i koncerny, od których kontraktujemy odmiany. Dbamy o to, aby instytucje
państwowe przeprowadzały u nas audyty sprawdzające. Osadzamy w różnych lokalizacjach w kraju poletka
doświadczalne,aby weryfikować w praktyce cechy charakterystyczne odmian.
max corn - Nawozy dolistne
Najnowsze formulacje i najwyższej jakości makro i mikroelementy oraz ich duża zawartość, pozwoliły nam
na zaproponowanie klientom produktów, które możemy sklasyfikować w najwyższej hierarchii tego segmentu.
Wyróżniającą cechą jest także bardzo przystępna cena.

18

STRONG BULL - folie i siatki rolnicze
Jako producent ,,BALOTKA’’ nasza firma ze względów jakościowych i ekonomicznych była zmuszona przetestować
wszystkich największych producentów folii rolniczych. Dwa lata badań, tworzenia receptur i doświadczeń
zaowocowały. Dziś z dumą możemy dla Państwa na polskim rynku wdrażać folię, siatki i sznurki powyższej marki.
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MAX ROL - usługi
Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów rozwijamy dział usług, proponując konkurencyjne ceny z drugiej strony
bardzo dbając o jakość wykonywanych zleceń. Dynamicznie rozwijająca się gałąź w naszym przedsiębiorstwie jest
w stanie szybko reagować na powierzone zadania i kompleksowo je realizować.
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PASZE PEŁNOPORCJOWE GP
Komponenty i surowce, które wchodzą w skład naszych pasz pełnoporcjowych są najwyższej jakości. Regularne
kontrolowanie i badania oraz wytwarzanie ich w najwyższych standardach dają gwarancję, iż na Wasze
gospodarstwo trafia bezpieczny i pewny produkt.

23

Surowce paszowe

24

materiały paszowe i inne

25
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BALOTEK - produkty
pakowane w baloty
corn milk

Gniecione ziarno kukurydzy w beli +10% melasy
Najtańszy i najlepszy produkt na rynku z przerobu kukurydzy. Zawartość
energii NEL 5-6MJ/kg, odpowiednia wilgotność ok. 40% i idealne
zakiszenie sprawia, iż koszty w Twoim gospodarstwie idą w dół, a mleko
w górę. Dzięki zbelowaniu naszą maszyną, nie ponosisz żadnych strat
i ubytków. Tylko u nas możliwość kontraktacji i całorocznych zakupów!!!
Dawkowanie: 1-3 kg / krowę, opas dziennie
			
w zależności od dawki żywieniowej

POWER milk

Wysłodki buraczane
Wysłodki buraczane są produktem powstałym w procesie produkcji cukru
z buraka cukrowego. Zawierają dwa cenne składniki takie jak: sacharozę
i włókno. Są bardzo smakowitym produktem, który znacząco poprawia
bilans dawki w żywieniu bydła. Wysłodki buraczane, produkowane przez
nas, naturalnie zakiszone w balotach zawierają ok. 26% suchej masy.
Zalety produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bardzo dobra smakowitość,
obniżenie kosztu dawki,
pełnowartościowy surowiec paszowy o dużej zawartości energii,
doskonałe uzupełnienie wartości pokarmowej przy połączeniu z
innymi paszami objętościowymi,
brak wtórnej fermentacji, czyli wyeliminowanie niepożądanych
kwasów w organizmie zwierzęcia,
poprawa strawności paszy,
białko w tym produkcie charakteryzuje się niskim tempem rozkładu
w żwaczu,
długi okres przechowywania produktu, nawet do 3 lat,
przy zastosowaniu w TMR spełnia rolę braku sortowania paszy
w tzw. „lepiszcze”,
zero strat pokarmowych.
Dawkowanie: 1-10 kg / krowę, opas dziennie
			
w zależności od dawki żywieniowej

www.wyslodkiwbelach.pl
www.grupapaszowa.pl
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BALOTEK - produkty
pakowane w baloty
Jeszcze w tym sezonie będziemy wdrażać i włączać w naszą ofertę kolejne
produkty w belach. Jako pionierzy tego rynku w Polsce zapraszamy
Państwa do kontaktu z nami.
W stałej ofercie kiszonka z kukurydzy w beli, lucerna, koniczyna
i zielonki z traw.

NOWOŚCI !!!
• CORN MILK PROTEIN •
• PROTEIN DRY •
• ENERGY DRY •
• CAROTEN DRY •

Produkty z przerobu młóta browarnianego, WDDGS czyli mokra forma
suchego DDGS, marchewki, syropów zbożowych, PROTEIN LIQUID
oraz substratów które mają poprawić strukturę mieszanki i wnoszących
włókno w dawkę czyli: słoma i otręby ze zbóż.
Powyższe produkty oferowane Państwu to doskonałe pasze zarówno
treściwe jak i objętościowe. Charakteryzujące się źródłem białka zarówno
żwaczowego , jak i trawionego w jelicie. Aromat i odpowiednia wilgotność
gwarantuje dobre pobranie paszy, a jej forma stymuluje produkcję mleka,
ułatwia logistykę na twoim gospodarstwie i przeciwdziała stratom
produkcyjnym. Dzięki unikatowej technologii i naszemu doświadczeniu
wpływa także bardzo pozytywnie na płodność, żywotność i kondycję
bydła.
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Wykorzystanie żywych kultur drożdży
oraz aktywnych ekstraktów pochodzenia roślinnego
w żywieniu bydła mlecznego
dr Marcin Gołębiewski, SGGW w Warszawie
Konsekwentne dążenie hodowców bydła mlecznego oraz producentów mleka do poprawy jednostkowej wydajności mlecznej krów
spowodował nasilenie występowania niekorzystnych zjawisk prowadzących do pogorszenia zdrowotności oraz długowieczności
zwierząt. W rezultacie nastąpił również wzrost kosztów weterynaryjnych oraz kosztów remontu stada, co przyczyniło się
do pogorszenia opłacalności produkcji mleka. Głównym czynnikiem pozwalającym uzyskiwać od krów wysoką produkcję mleka,
a jednocześnie utrzymać na satysfakcjonującym poziomie wskaźniki rozrodu i zdrowie krów jest żywienie. Potrzeby pokarmowe
krów mlecznych zależą w dużej mierze od stadium laktacji oraz zaawansowania ciąży. Niewłaściwe żywienie krów prowadzi
do zwiększenia częstości wystąpień tzw. chorób metabolicznych, które to prowadzą do zaburzenia funkcjonowania metabolizmu
zwierzęcia na skutek zachwiania homeostazy organizmu. Bardzo często schorzenia te nazywane są chorobami produkcyjnymi,
gdyż ryzyko ich wystąpienia rośnie liniowo wraz z wydajnością krów. Wśród głównych chorób metabolicznych najczęściej
w praktyce obserwowane są: podkliniczna oraz kliniczna kwasica, alkaloza, ketoza, syndrom stłuszczonej wątroby, porażenie
poporodowe, przemieszczenie trawieńca, syndrom polegującej krowy, alkaloza czy deficyty składników mineralnych. Największe
ryzyko wystąpienia tych schorzeń przypada właśnie na okres przejściowy. Warto dodać, że poza właściwym zbilansowaniem dawki
pokarmowej pod względem energetyczno-białkowym oraz mineralno-witaminowym należy pamiętać o ustabilizowaniu procesów
trawiennych i zagwarantowaniu adekwatnego pobrania suchej masy podawanej paszy. W przypadku krów o wysokim potencjale
genetycznym do produkcji mleka, jaką posiada bydło holsztyńsko-fryzyjskie, profilaktyka schorzeń metabolicznych związana
jest z koniecznością suplementacji dawki pokarmowej krów specjalistycznymi dodatkami paszowymi. Właściwe zbilansowanie
dawki pokarmowej oraz satysfakcjonująca jakość pasz objętościowych jest podstawą prawidłowego żywienia krów mlecznych,
jednak nawet prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa wymaga uzupełnienia substancjami, które mogą wyeliminować
lub zmniejszyć ryzyko wielu ze wspomnianych wcześniej schorzeń. Wśród licznych dodatków paszowych warto zwrócić uwagę
na te, które stabilizują właściwe środowisko żwacza krów, zwiększają efektywność wykorzystania paszy, zwiększają łaknienie
krów, poprawiają wartość sensoryczną pasz i stymulują układ immunologiczny krowy. Niewątpliwie do takich dodatków należą
żywe kultury drożdży, najczęściej należące do gatunku Saccharomyces cerevisiae. Badania prowadzone w wielu ośrodkach
naukowych potwierdziły następujące działanie drożdży na bydło mleczne:
• Stabilizacja pH żwacza poprzez ograniczenie podaży kwasu mlekowego i jego efektywniejszą fermentację;
• Ograniczenie patogenów żwaczowych tj. E coli, Salmonella czy Campylobakter, a przez to obniżenie problemów z układem
gastrycznym i biegunek;
• Redukcja metanogenezy (produkcja metanu) oraz obniżenie stosunku kwasu octowego do propionowego;
• Zwiększenie efektywności wykorzystania białka paszowego;
• Obniżenie produkcji kwasów tans-, a przez to przeciwdziałanie obniżeniu zawartości tłuszczu mlekowego oraz pozytywny
wpływ na zawartość kwasu CLA będącego ważnym składnikiem diety człowieka;
• Zwiększona strawność paszy;
• Redukcja niekorzystnych następstw stresu cieplnego.
Badania prowadzone w polskim stadzie krów (300 szt.) które suplementowane zostały dawką żywych kultur drożdży
(15g/szt./dzień) po 4 tygodniach doświadczenia, produkowały przeciętnie o 2 kg/dzień mleka więcej. Jednak najbardziej
na suplementację drożdżami pozytywnie reagowały krowy w szczycie laktacji, które produkowały aż o ponad 4 kg więcej,
niż krowy niesuplementowane.
Ograniczenia stosowania antybiotyków paszowych zmuszają producentów do poszukiwania alternatywnych substancji o działaniu
wspomagającym funkcjonowanie organizmu w warunkach stresu powodowanego wysoką produkcyjnością. Alternatywą są
min. mieszanki ekstraktów roślinnych zawierających szereg substancji aktywnych mających pozytywne działania na organizm
krowy. Należą do nich min.: aldehyd cynamonowy, kapsaicyna, olejki eteryczne, flawonoidy i bardzo wiele innych biologiczne
aktywnych związków.
Wyniki badań wpływu ekstraktów roślinnych na bydło mlecze wskazują:
• Poprawę składu chemicznego mleka krów bez wpływu na wielkość jego produkcji;
• Poprawę parametrów sensorycznych mleka i jego jakości technologicznej pod kątem produkcji serów;
• Poprawę apetyczności paszy, a przez to wielkość jej pobrania;
• Polepszenie strawności paszy;
• Niewielką redukcję skutków stresu cieplnego;
• Poprawę statusu antyoksydacyjnego organizmu krowy.
Podsumowując należy podkreślić, że stosowanie dodatków paszowych jest uzasadnione w sytuacji prawidłowego zbilansowania
dawki pokarmowej. Wykorzystanie nawet najlepszych dodatków nie przyniesie spodziewanych efektów jeżeli zbilansowanie
dawki pokarmowej lub jakość pasz objętościowych są złe.

www.grupapaszowa.pl

7

Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego
w żywieniu bydła mlecznego i mięsnego
dr Marcin Gołębiewski, SGGW w Warszawie

Zarządzanie wysokowydajnym stadem bydła mlecznego nie jest łatwe i wymaga dużej precyzji, szczególnie w odniesieniu do ich
żywienia oraz organizowania bazy paszowej. W przypadku bydła mlecznego koszty żywienia stanowią 55-60%, a w przypadku
bydła mięsnego ponad 70% całkowitych kosztów produkcji. W związku z tym efektywne żywienie może mieć pozytywny wpływ
na produkcyjność i opłacalność produkcji mleka i wołowiny oraz na zdrowie i dobrostan utrzymywanych zwierząt. Trudno mówić
o sukcesie w produkcji mleka czy żywca wołowego bez właściwie zorganizowanej bazy paszowej. Niewątpliwie podstawą efektywnego
żywienia przeżuwaczy jest jakość pasz objętościowych produkowanych w gospodarstwie. Czy dla tych pasz istnieje tańsza alternatywa?
Ciekawą pozycją w środkach do żywienia krów mlecznych, mięsnych czy bydła opasowego są uboczne produkty przemysłu rolnospożywczego. W zależności od rodzaju przemysłu, z którego pochodzą, dostarczają one bowiem bardzo szerokiej gamy produktów
zarówno objętościowych jak i treściwych, które poza przystępnymi cenami charakteryzują się atrakcyjnymi walorami wzbogacającymi
żywienie bydła. Wśród najbardziej popularnych produktów mających zastosowanie w żywieniu zwierząt są:
• przemysł cukierniczy: wysłodki buraczane (świeże i suszone), melasa;
• przemysł młynarski: otręby zbożowe, łuski ziarniaków, mąki pastewne;
• przemysł olejowy: poekstrakcyjne śruty, wytłoki;
• przemysł browarniany: młóto, kiełki słodowe, drożdże piwne;
• przemysł fermentacyjny: wywary zbożowe (suszone i świeże), odcieki podrożdżowe, syropy;
• przemysł skrobiowy: wycierka, hydrol;
• przemysł owocowo-warzywny: wytłoki owocowe, odpady owocowe i warzywne.
W przypadku bydła mięsnego produkty te mogą stanowić wręcz trzon całej dawki pokarmowej. Stosując uboczne produkty należy
mieć również na uwadze to, że mogą one wykazywać zmienność składu chemicznego, w postaci świeżej występują duże straty
podczas przechowywania (w formie świeżej), a przez to niosą zagrożenie zatrucia mikotoskynami, i często są one dostępne jedynie
sezonowo. Jednak zastosowanie innowacyjnej technologii ich konserwacji poprzez zakiszanie w wydzielonych i zakonserwowanych
porcjach (belach o masie ok 1 t), o określonym składzie chemicznym i surowcowym powoduje, że mogą stanowić interesujący produkt
dla hodowców bydła. Ponadto, technologia taka umożliwia tworzenie receptur produktów umożliwiających precyzyjne ich dostosowanie
do konkretnych potrzeb odbiorów. Warto również zwrócić uwagę na inny aspekt wykorzystania tej technologii, ważny z praktycznego
punktu widzenia, a mianowicie fakt ograniczenia fermentacji wtórnej, spowodowanej dostępem powietrza do zakiszanego materiału
w trakcie jego wybierania, szczególnie w upalne dni. Zakiszanie, sprasowanych pod dużym ciśnieniem bel eliminuje straty zakiszonego
materiału i ryzyko zatruć zwierząt metabolitami powstałymi w procesie wtórnej fermentacji. Poniżej przedstawiono tabelę wyników
badań podstawowego składu chemicznego 2 pasz wytworzonych w wyżej opisanej technologii wykonanej w Katedrze Żywienia
Zwierząt i Bioinżynierii SGGW w Warszawie:
opis

%

ADF

Białko

NDF

Popiół

Sucha masa

Tłuszcz

Włókno

Gniecione ziarno kukurydzy +10% WDG

w fizycznej

1,60

5,86

8,73

1,27

61,00

2,74

1,06

w s.m.

2,62

9,61

14,31

2,08

100,00

4,49

1,74

Gniecione ziarno kukurydzy +10% melasa

w fizycznej

2,45

5,72

10,13

1,19

60,74

3,04

1,09

w s.m.

4,03

9,42

16,68

1,96

100,00

5,00

1,79

Na podstawie określonych parametrów oszacowano wartość pokarmową w systemie INRA:
Przedstawiona powyżej pasza posiada wysoką wartość
energetyczną wyrażoną w jednostkach produkcji mleka i żywca
JPM
JPŻ
BTJN
BTJE
wołowego (JPM i JPŻ) oraz w miarę zrównoważony stosunek
białka trawionego w jelitach pochodzącego z przemian
Gniecione ziarno kukurydzy
azotowych i energetycznych. Ponadto, pasze te charakteryzują
1,20
1,20
83
105
+10% WDG
się wyższą strawnością skrobi kukurydzianej ze względu na
formę jej konserwacji. Suszone ziarno kukurydzy posiada
Gniecione ziarno kukurydzy
1,19
1,19
80
98
ziarna skrobi otoczone cienką warstwą białek utrudniających
+10% melasa
dostęp do nich mikroorganizmów żwaczowych, natomiast w jej
zakiszonej formie proces kilkutygodniowej fermentacji powoduje uszkodzenie osłony proteinowej, a w rezultacie jej wyższą strawność. Biorąc
pod uwagę wartość pokarmową obu pasz, szczególnie predystynowane są do uzupełnienia niedoborów energetycznych krów mlecznych
w szczycie laktacji oraz w okresie żywienia pastwiskowego przy braku kiszonki z kukurydzy w dawce pokarmowej. W przypadku bydła
opasowego będą bardzo dobrym rozwiązaniem w ostatniej fazie opasu. Dobowe dawki obu pasz zależą od zbilansowania dawki pokarmowej,
jednak ze względu na ryzyko kwasicy nie powinny przekraczać 10 kg/szt./dzień.
Podsumowując, uboczne produkty przemysłu rolno-spożywczego stanowią wartościowy materiał paszowy, który może wzbogacić, poprawić
smakowitość zadawanych pasz stymulując zwierzęta do uzyskiwania lepszych efektów produkcyjnych i zdrowotnych przy jednoczesnym
ograniczeniu kosztów żywienia
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agricola nutrition
- specjalistyczne dodatki paszowe
450*109 CFU mg/kg!!!
Innowacyjna nowość w żywieniu!
Żywe kultury drożdży i otoczkowane aktywne ekstrakty:
eugenol, aldehyd cynamonowy i kapsaicyna.
Tego na polskim rynku jeszcze nie było.
Polska cena w połączeniu z innowacją i doświadczeniem.
Przedstawiamy Państwu produkt BACTERIAL FLORA 7065 PLUS
Koncepcja powstania tak specjalistycznego produktu od samego początku zakładała mieszankę
paszową dla przeżuwaczy, która nie będzie miała wpływu na równowagę w populacji bakterii
i pierwotniaków żwaczowych. Istotą BACTERIAL FLORA 7065 PLUS jest wpływ na większe
wykorzystanie energii z dawki pokarmowej oraz lepszą produkcję aminokwasów w żwaczu przy
takim samym zapotrzebowaniu i podaniu zwierzęciu odpowiedniej dawki żywych kultur drożdży.
Żwacz krowy wytwarza 70% azotu i 80% energii koniecznych do pokrycia potrzeb zwierzęcia.
W wyniku fermentacji węglowodanów (skrobia, włókno) z udziałem mikroorganizmów powstają
lotne kwasy tłuszczowe (LKT): octowy, propionowy, masłowy.
Korzyści ze stosowania BACTERIAL FLORA 7065 PLUS
• wyższa wydajność mleka od 1 do 2,5 l (w zależności od dawki paszowej, rasy, kondycji
krów),
• wyższa produkcja białka i tłuszczu w kg,
• wyższe pobranie suchej masy paszy od 1 kg SM dziennie,
• obniżenie ryzyka ketozy,
• obniżenie ryzyka kwasicy,
• obniżenie negatywnego wpływu stresu cieplnego na wydajność mleczną,
• wyższa masa krowy po wycieleniu,
• lepsza kondycja krowy,
• lepsza płodność i wyższe wskaźniki rozrodu,
• możliwość łączenia z innymi dodatkami paszowymi bez negatywnego wpływu,
• niski nakład inwestycji do zwrotu pieniędzy,
• produkt opatentowany, opracowany przez naukowców żywieniowych, produkowany
w technologii, otoczkowania ISO-Fusion, sprawdzony przez największe fermy na świecie,
• produkt homogenny, odporny na warunki granulacji.
Dawkowanie: 50-100g / krowa dziennie,
			
50g / opas dziennie

zawartość
opakowania: 10kg, 20kg

www.grupapaszowa.pl
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agricola nutrition
- specjalistyczne dodatki paszowe
450*109 CFU mg/kg!!!

BACTERIAL YEAST
Produkt zawiera żywe kultury drożdży, które wykazują wysoką aktywność biologiczną w przewodzie
pokarmowym przeżuwaczy. Ograniczają wahania pH treści żwacza oraz poprzez zmniejszenie w nim
koncentracji tlenu, stwarzają warunki sprzyjające większej aktywności mikroflory. BACTERIAL YEAST
zapobiega nadmiernej produkcji kwasu mlekowego, co w efekcie buforuje treść żwacza, wpływając
na poprawę strawności włókna.
U krów mlecznych wpływa na wzrost wydajności i poprawę parametrów mlecznych (wyższy procent
białka i tłuszczu). U bydła mięsnego zwiększa dzienne przyrosty masy ciała. U cieląt powoduje szybsze
namnażanie się pożądanej flory bakteryjnej.

Dawkowanie: 100g / krowa dziennie,
			
50-100g / opas dziennie
			
25-100g / cielęta dziennie

zawartość
opakowania: 10kg, 20kg

APPETITE 571
Jest to produkt, który zawiera: saponiny steroidowe w tym pochodne diosgeniny i estry saponin z białkami
(np. fenugrekina). Ponadto w mieszance obecne są białka roślinne, śladowe ilości olejków eterycznych,
flawonoidy, cholina, lecytyna, witaminy PP, F, D i alkolid trygoneliny.
APPETITE 571:
• poprawia samopoczucie zwierzęcia (brak stresu cieplnego, lepsze funkcjonowanie w laktacji),
• pobudza wydzielanie soku trzustkowego, żołądkowego i jelitowego,
• wzmacnia,
• usprawnia wchłanianie pokarmów,
• reguluje wypróżnianie,
• jest mlekopędny,
• jest naturalnym aktywatorem procesów wytwarzania krwinek.
APPETITE 571 pozwala zwierzętom lepiej trawić pokarm oraz stymulować i pobudzać do lepszej pracy
konkretne części układu trawiennego i pokarmowego.

Dawkowanie: 25-100g / krowa dziennie,
			
25-50g / opas dziennie
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zawartość
opakowania: 10kg, 20kg
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agricola nutrition
- specjalistyczne dodatki paszowe
Z kwasicą żwacza niestety boryka się każdy hodowca, jest to jedna z najczęściej występujących
chorób metabolicznych w stadach krów mlecznych. Oprócz właściwej dawki pokarmowej oraz dbaniu
o odpowiednią ilość paszy treściwej, hodowcy powinni również stosować produkty wspomagające
zachowanie odpowiednich warunków w żwaczu. I w tym miejscu chcielibyśmy państwu zaproponować
profesjonalne produkty z linii AGRICOLA-NUTRITION:
BUF SPECJAL I BUF MAX które:
• podnoszą oraz stabilizują pH żwacza,
• dzięki swoim właściwościom pozwalają utrzymywać jednolitą produkcję mleka,
• poprawiają fermentację oraz syntezę białka mikrobiologicznego w żwaczu.
BUF SPECJAL
Jego wspaniałą cechą jest to, iż w swoim składzie posiada tylko czyste substancje buforujące czyli:
kwaśny węgla sodu, bardzo duży udział kwaśnego węglanu z alg morskich, tlenku magnezu oraz zeolitu,
a produkt uzupełniają odpowiednie substancje smakowo-aromatyzujące.

zawartość
opakowania: 25kg

Dawkowanie: 150-200g / krowa,
			
opas dziennie

BUF MAX
Podstawowy bardzo dobrze zbilansowany produkt buforujący. W swoim składzie posiada wszystkie
potrzebne substancje aby poprawić funkcję żwacza oraz stymulować prawidłową pracę układu
pokarmowego. Idealny do profilaktycznego stosowania i asekuracji w codziennym żywieniu.

zawartość
opakowania: 25kg

Dawkowanie: 200-250g / krowa,
			
opas dziennie

AGRICOLA NUTRITION
Ekstrudowane mieszanki paszowe sypkie i płynne
Surowce paszowe, które idealnie bilansują dawkę w białko zarówno żwaczowe jak i jelitowe także w łatwo
dostępną energię, dzięki dużej zawartości tłuszczu surowego. Najnowsza technologia produkcji pozwala
nam osiągnąć wysoką jakość, podkreślając, iż produkty są wolne od GMO.
PARAMETRY PRODUKTÓW

Nazwa produktu

Białko
ogólne

Włókno
surowe

Tłuszcz kwasy
surowy omega 3

AG AGROLIN 100/40 CP

40%

7%

20%

AG AGROLIN 140 SWEET

19%

7,5%

27%

AG HIPRO 58

52%

10%

6%

PROTEIN LIQUID*
produkt płynny

16%

4%

13%

Popiół

Wapń

Sód

FOsfor

Magnez

10%

4%

2,3%

3%

5%

2,7%

14%

4%

0,3%

0,1%

0,5%

3,1%

4%

3%

0,4%

6,4%

2,3%

* ze względu na postać płynną parametry podane w suchej masie, której zawartość jest ok. 35%.

www.grupapaszowa.pl
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agricola nutrition
- specjalistyczne dodatki paszowe

AG LACTALIS
Mieszanka paszowa uzupełniająca
- mineralna dla krów wysokowydajnych.
Właściwości:
Przeznaczona dla gospodarstw do
profilaktycznego zabezpieczenia przed
somatyką i problemem z racicami. Poprawia
parametry zdrowotne oraz rozród u krów.
Duży udział Biotyny, która odpowiada za:
metabolizm białek i tłuszczów, uczestniczy
w syntezie kwasów tłuszczowych, jak też
przy wchłanianiu witaminy C oraz za
współdziałanie w przemianie aminokwasów i cukrów. Uczestniczy z witaminą K w syntezie protrombiny –
białka odpowiedzialnego za prawidłowe krzepnięcie krwi. Odpowiednia dawka Niacyny, która odpowiada
za przemianę energii w organizmie, dzięki czemu może złagodzić ujemne skutki deficytu energetycznego,
występującego w pierwszej fazie laktacji.
Zbilansowana dawka witamin oraz maksymalny ich udział w dziennym zapotrzebowaniu u krów tworzą
wysokospecjalistyczny produkt, który stworzyliśmy dla Państwa z myślą o zdrowiu Waszego stada.

Dawkowanie: 10kg/tonę paszy pełnoporcjowej
			
lub 100g/szt. dziennie

zawartość
opakowania: 20kg

AG STANDARD
Mieszanka paszowa uzupełniająca - mineralna dla krów mlecznych.
Właściwości:
Zawartość zestawu witamin makro i mikroelementów, tworzy z AG STANDARD bardzo dobrą mieszankę
paszową uzupełniającą, która zabezpiecza w żywieniu bydła mlecznego. Zbilansowany skład gwarantuje
utrzymanie zdrowotności i przy skarmianiu dużych ilości pasz treściwych idealnie uzupełnia dawkę.

Dawkowanie: 10kg/tonę paszy pełnoporcjowej
			
lub 100g/szt. dziennie
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zawartość
opakowania: 20kg, 2kg
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agricola nutrition
- specjalistyczne dodatki paszowe
Mieszanki paszowe
uzupełniające mineralne
PARAMETRY PRODUKTÓW

Ca g/kg

157,899

209,739

AG
CIELAK
259,472

AG
AG
LACTALIS STANDARD

AG OPAS (z probiotykiem)
Mieszanka paszowa uzupełniająca - mineralna
dla bydła opasowego.
Właściwości:
AG OPAS gwarantuje optymalne wykorzystanie
potencjału wzrostowego u zwierząt oraz
uzyskanie wysokiej mięsności bydła opasowego
Wysokie spektrum witamin oraz odpowiednia
dawka probiotyku zapewnia duży dobowy
przyrost masy ciała.
Dawkowanie:10kg/tonę paszy pełnoporcjowej lub 100g/szt. dziennie
zawartość opakowania: 20kg, 2kg

AG KURA NIOSKA

Mieszanka paszowa uzupełniająca – mineralna
do zastosowania w paszach dla kur.
Dawkowanie: 25-50g/szt. dziennie
zawartość opakowania: 20kg, 2kg

AG CIELAK

Mieszanka paszowa uzupełniająca
– mineralna do zastosowania dla cieląt.
Dawkowanie: 25-50g/szt. dziennie
zawartość opakowania: 20kg, 2kg

AG
OPAS
230,019

AG KURA
NIOSKA
259,255

P g/kg

20

20

45

20

20

Mg g/kg

50

20

25

33

2,2

K g/kg

0,074

0,074

0,074

0,074

0,074

Na g/kg

100

80

30

75

52

Cl g/kg

154,659

123,696

46,861

116,048

84,82

S g/kg

10

2,7

2,4

2,7

8

Se total mg/kg

50

15

25

30

Fe total mg/kg

2.500

Mn total mg/kg

9.000

Mn org mg/kg

2.500

Zn total mg/kg

10.000

Zn org mg/kg

3.000

Cu total mg/kg

2.000

Cu org. mg.kg

900

J mg/kg
Co mg /kg

1.200

700

2.000

900

1.500

2.400

2.350

900

2,600

2.000

750

200

350

500

150

50

8

20

40

23

10

10

Wit. A I.U.

900.000

250.000

500.000

1.000.000

400.000

Wit. D3 I.U.

200.000

25.000

80.000

60.000

80.000

Wit. E mg/kg

7.700

1.500

2.200

3.500

880

Wit. K mg/kg

1.000

Wit. C mg/kg

3.000

80

Wit. B1 mg/kg

100

140

300

45

Wit. B2 mg/kg

65

140

160

Wit. B6 mg/kg

50

60

100

Wit. B12 mg/kg

0,4

1,5

1

Kw.nikot. mg/kg

7.000

250

600

250

850

Kw.panto. mg/kg

150

50

400

50

450

Kw.foliowy mg/kg

12

10

Ch.Choliny mg/kg

100

2.000

340

Biotyna mg/kg

200

3

100

35
6.660
2

L-lizyna g/kg

15

DL-metionina g/kg

23

Met+Cys g/kg

23

RonNP CT mg/kg

3.200

6-fitaza FT/kg

32.000

Apoester mg/kg

60

Kantaksa mg/kg

60

Aromat g/kg

2
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kwalifikowany Materiał siewny
- kukurydza
FABRIKANT
[HODOWCA: FREIHERR VON MOREAU]

FAO: 240
PRZEZNACZENIE: kiszonka
MORFOLOGIA I GENETYKA:
• ziarno typu flint-dent
• rośliny bardzo wysokie
z efektem stay-green
• 12-14 rzędów w kolbie
ZALECANA OBSADA ROŚLIN:
• gleby lekkie: 80.000 - 90.000
• gleby bardziej zasobne:
85.000 - 95.000
WYMAGANIA GLEBOWE:
polecana na wszystkie typy gleb
ZALETY:
• Bardzo wysoka wydajność kiszonki o doskonałej strawności
• Silny wiosenny wigor i tolerancja na opóźniony siew
• Mocny „stay-green” wpływa na lepszą zdrowotność roślin, a także wydłuża
optymalny termin zbioru. Późniejszy zbiór powoduje, że ziarno gromadzi więcej
skrobi, co skutkuje lepszą strawnością i wyższą wartością żywieniową kiszonki.
• Wysoka odporność na wyleganie
• Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kolb
• Wysoka tolerancja na chłody
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kwalifikowany Materiał siewny
- kukurydza
WIKANA
[HODOWCA: FREIHERR VON MOREAU]

FAO: 240
PRZEZNACZENIE: kiszonka
MORFOLOGIA I GENETYKA:
• typ ziarna: flint-dent
• ilość rzędów na kolbie: 14-16
• ilość ziaren w rzędzie: 28
• MTZ - 290g
• typ kolby: flex
• rośliny średnio wysokie 280-285cm z
efektem stay-green
ZALECANA OBSADA ROŚLIN:
• gleby lekkie: 80.000-90.000
• gleby bardziej zasobne:
85.000-95.000
WYMAGANIA GLEBOWE:
gleby lżejsze, średnie
ZALETY:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysoki plon suchej masy
Dobra strawność kiszonki
Mocny „stay-green”
Wysoki udział kolb w plonie ogólnym
Przydatność na lekkie gleby
Bardzo dobra tolerancja na łamliwość łodyg
Bardzo dobra tolerancja na wylegania korzeniowe
Bardzo dobra tolerancja na choroby

www.grupapaszowa.pl
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kwalifikowany Materiał siewny
- kukurydza
LAKTI
[HODOWCA: CAUSSADE]

FAO: 240
PRZEZNACZENIE:
• ziarno
• wysokiej jakości kiszonka
• dodatkowe przeznaczenie: grys
MORFOLOGIA I GENETYKA:
• mieszaniec pojedynczy
• ziarno typu flint
• rośliny średnio wysokie
z efektem stay-green
• MTZ 280-290 g
• 30-32 ziaren w rzędzie
• 12-14 rzędów w kolbie
ZALECANA OBSADA ROŚLIN:
80 000 – 95 000 szt./ha
WYMAGANIA GLEBOWE:
polecana na wszystkie typy gleby w dobrej kulturze
ZALETY:
•
•
•
•
•
•
•

16

Odmiana o wysokim potencjale plonowania na ziarno i na kiszonkę
Bardzo dobrze wypełnione kolby ze szklistym ziarnem
Wysokie plony suchej masy
Doskonała jakość żywieniowa kiszonki dla bydła - wsparcie produkcji mleka
Wysoka koncentracja energii w kiszonce
Odmiana długo asymilująca, mało wrażliwa na wyleganie i porażenie przez Fusarium
Dobrze toleruje okresowe susze

www.grupapaszowa.pl

kwalifikowany Materiał siewny
- kukurydza
OPCJA
[HODOWCA: OSEVA]

FAO: 240
PRZEZNACZENIE:
• ziarno
• kiszonka dla krów
• CCM
MORFOLOGIA I GENETYKA:
• typ mieszańca: Tc (trójliniowy)
• typ ziarna: SD/F
• rośliny wysokie dobrze ulistnione
• 14-16 rzędów w kolbie
ZALECANA OBSADA ROŚLIN:
• na kiszonkę: 85 000 – 90 000
• na ziarno i CCM: 75 000 – 80 000
WYMAGANIA GLEBOWE:
polecana na wszystkie typy gleb
ZALETY:
•
•
•
•
•
•
•

toleruje słabsze gleby
wysoka tolerancja na niedobory wilgoci
bardzo dobry wigor początkowy wzrostu
bardzo dobra zdrowotność
roślina w typie stay-green
dobrze oddaje wodę dry-down
wysoka zdolność adaptacji i
stabilność plonu

www.grupapaszowa.pl
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max-corn - NAWOZY DOLISTNE
SKŁADNIKI POKARMOWE

Specjalistyczny nawóz dolistny
- Nawóz bezchlorkowy
- Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
- Efekt bezpiecznego rozwoju roślin
- Gwarantowana jakość i skuteczność

Azot całkowity N
Azot azotanowy NO3-N
Azot amonowy NH4-N
Azot amidowy NH2-N
Fosfor P2O5
Potas K2O
Magnez MgO
Siarka SO3
Bor B
Miedź Cu EDTA
Żelazo Fe EDTA
Mangan Mn EDTA
Molibden Mo
Cynk Zn EDTA

rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie

20,0 %
3,9 %
2,9 %
13,2 %
20,0 %
20,0 %
0,5 %
1,2 %
0,05 %
0,06 %
0,12 %
0,08 %
0,002 %
0,06 %

*- mikroelementy chelatowane EDTA

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot całkowity N
Azot amonowy NH4-N
Siarka S
Miedź Cu*
Mangan Mn*
Molibden Mo
Cynk Zn*
Żelazo Fe*

rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie

*- mikroelementy chelatowane EDTA

Wieloskładnikowy nawóz
dolistny zawierający: mangan,
miedź, żelazo, cynk, molibden
oraz azot i siarkę.
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- Nawóz bezchlorkowy
- Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
- Efekt bezpiecznego rozwoju roślin
- Gwarantowana jakość i skuteczność

www.grupapaszowa.pl

3,0 %
3,0 %
12,1%
3,0 %
5,0 %
0,1 %
4,0 %
3,0 %

max-corn - NAWOZY DOLISTNE
- Nawóz bezchlorkowy
- Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
- Efekt bezpiecznego rozwoju roślin
- Gwarantowana jakość i skuteczność

SKŁADNIKI POKARMOWE

Przechowywanie oraz transport
nawozu:
• nawóz przechowywać w suchych i
zacienionych pomieszczeniach,
• przechowywać oryginalny produkt
zawsze w workach,
• otwarte worki przechowywać po
ponownym zamknięciu w pozycji
pionowej,
• przechowywać z dala od źródeł
ognia, wysokiej temperatury i
promieni słonecznych,
• przechowywać w temperaturze od
o
o
-10 do +30 C.

Azot całkowity N

rozpuszczalne w wodzie

12,0 %

Azot amonowy NH4

rozpuszczalne w wodzie

9,6 %

Azot amidowy NH2

rozpuszczalne w wodzie

1,4 %

Fosfor P2O5

rozpuszczalne w wodzie

52,0 %

Potas K2O

rozpuszczalne w wodzie

5,0 %

Magnez MgO

rozpuszczalne w wodzie

0,5 %

Siarka S

rozpuszczalne w wodzie

1,2 %

Bor B

rozpuszczalne w wodzie

0,05 %

Miedź Cu*

rozpuszczalne w wodzie

0,05 %

Żelazo Fe*

rozpuszczalne w wodzie

0,1 %

Mangan Mn*

rozpuszczalne w wodzie

0,07 %

Cynk Zn*

rozpuszczalne w wodzie

0,02 %

Molibden Mo

rozpuszczalne w wodzie

0,002 %

*- mikroelementy chelatowane EDTA

SKŁADNIKI POKARMOWE

Fosfor P2O5
Potas K2O
Siarka S
Magnez MgO
Bor B
Miedź Cu*
Żelazo Fe*
Mangan Mn*
Cynk Zn*
Molibden Mo

rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie
rozpuszczalne w wodzie

35,0 %
35,0 %
6,9 %
1,6 %
0,05 %
0,06 %
0,12 %
0,08 %
0,06 %
0,002 %

*- mikroelementy chelatowane EDTA

www.grupapaszowa.pl
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ZBOŻA
MAX CORN 20-20-20
3,0 kg/ha

MAX CORN 0-35-35
3,0 kg/ha

MAX CORN mikro total

MAX CORN mikro total

MAX CORN mikro total

MAX CORN 20-20-20
3,0 kg/ha

MAX CORN fosforowy

MAX CORN 0-35-35
3,0 kg/ha

3,0 kg/ha

MAX CORN 20-20-20

MAX CORN 20-20-20

3,0 kg/ha

3,0 kg/ha

MAX CORN 0-35-35
3,0 kg/ha

MAX CORN 20-20-20
3,0 kg/ha
MAX CORN

fosforowy

3,0 kg/ha

MAX CORN 0-35-35
3,0 kg/ha

MAX CORN mikro total

MAX CORN mikro total

1,0 kg/ha

1,0 kg/ha

MAX CORN 0-35-35
3,0 kg/ha

MAX CORN fosforowy
3,0 kg/ha

MAX CORN 0-35-35

MAX CORN 20-20-20
3,0 kg/ha

3,0 kg/ha

MAX CORN mikro total

MAX CORN mikro total

MAX CORN fosforowy

MAX CORN 20-20-20

MAX CORN mikro total

3,0 kg/ha

3,0 kg/ha
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strong bull - folie i siatki rolnicze
Folia do sianokiszonki - stRong bull
Folia STRONG BULL to nowa jakość na rynku. Testowana przez nas 3 lata na najbardziej wymagającym produkcie
jakim jest wysłodka pozwoliła nam odpowiedzieć na wiele pytań. Bela wysłodki przy średnicy ok. 110 cm
i wadze 1150 kg jest wysoce wymagającym produktem, gdzie wiele folii znanych marek na rynku sobie
nie poradziło. STRONG BULL to pewna jakość, idealne zabezpieczenie pasz objętościowych i twoje
bezpieczeństwo przechowywania.

Produkt wyróżnia się następującymi cechami:
• podwyższoną wytrzymałością, dzięki dużej zawartości metalocenu (źdźbła grubych i podsuszonych traw
nie uszkadzają folii),
• zwiększoną wydajnością rolki (rolka o szerokości 500 mm: od 28 do 32 bel; rolka o szerokości 750 mm:
od 32 do 36 bel) - oszczędność 15%,
• doskonałą elastycznością i rozciągliwością dzięki zastosowaniu najnowszej generacji plastyfikatorów.

PARAMETRY
szerokość rolki
długość na rolce
masa rolki
sposób pakowania na palecie
grubość folii
kolor
rozciąg

500 mm/750 mm
1800 m/1500 m
23 kg/29 kg
40 szt./40 szt.
25 µ
biały
70%

Sznurek i siatka
Sznurek rolniczy i siatka służą do owijania
bel siana, sianokiszonek, słomy oraz innych
materiałów belowanych. Oferowany sznurek
rolniczy i siatka posiadają specjalne właściwości, dzięki którym belowany materiał
roślinny zostaje mocno ściśnięty, jednocześnie
minimalizowane są straty podczas zbiorów.

www.grupapaszowa.pl
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max-rol - usługi

Świadczone usługi:
• usługa belowania (maszyna LT MASTER VARIO +
operator) sianokiszonki z traw, koniczyny, lucerny;
kiszonki z kukurydzy, wysłodki, ziarna kukurydzy i
innych płodów rolnych
• usługa pakowania ziarna w rękaw
(bez ciągnika lub z ciągnikiem)
• usługa gniecenia ziarna i pakowania (bez ciągnika
lub z ciągnikiem)
• usługa ładowarką z operatorem
• usługa ciągnikiem z operatorem
• suszenie ziarna
• usługa owijanie bel owijarką z silnikiem G3010
Farmer
• usługa mieszania paszy mobilną mieszalnią
• usługa transportowa
22
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PASZE PEŁNOPORCJOWE GP

AGROHURT

W ofercie przedstawiamy pasze dla krów mlecznych, opasów i cieląt. Składają się na nią pasze laktacyjne na każdy okres. Pasza KROWA 17,5 AGRO proponowana również dla bydła opasowego, oraz
CIELAK wysokiej jakości mieszanka dla młodzieży. Wszystkie produkty są wolne od GMO i spełniają
najwyższe standardy jakie trzeba zachować w produkcji.
PARAMETRY PRODUKTÓW

KROWA 17,5
AGRO

KROWA 19 BASIC

KROWA EXTRA 18

POWER
KOMPLEX 19

Energia MJ

6

6,4

6,8

6,8

Białko g/kg

175

190

180

190

180

Włókno surowe g/kg

98

106

90

70

44,2

Popiół surowy g/kg

51,5

52

45

73

28,20

Oleje i tłuszcz g/kg

30,2

33,2

45,50

34

29,8

Fosfor g/kg

9,2

9,5

9,5

6

5,77

Sód g/kg

2,2

2

2

3,5

2,02

Magnez g/kg

2,66

1,25

1,25

2,5

3

Wapno g/kg

21,1

9,5

9,5

11

12

www.grupapaszowa.pl

CIELAK
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SUROWCE PASZOWE

AGROHURT

Poekstrakcyjna śruta sojowa hipro
Produkt uboczny powstający w procesie ekstrakcji oleju
z nasion soi. Charakteryzuje się wysoką zawartością bardzo
dobrze strawnego białka - 46% bogatego w aminokwasy

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa
Produkt uboczny uzyskiwany w procesie tłoczenia oleju z nasion rzepaku.
Ze względu na wysoką zawartość białka - 34,5%,stanowi
w pełni wartościowy komponent paszowy w żywieniu zwierząt.

Otręby pszenne
Są surowcem mlekopędnym, należą do pasz treściwych, działają dietetycznie oraz zawierają dużą
zawartość włókna.

Wysłodka melasowana
Materiał paszowy pochodzenia roślinnego pozyskiwany z procesu produkcji cukru z buraka
cukrowego. Zawiera krajankę buraków cukrowych po ekstrakcji wody i suszeniu z dodatkiem melasy.

DDGS kukurydziany
Pełnowartościowy produkt powstający w przemyśle spirytusowym oraz przy produkcji bioetanolu.
Ze względu na wysoką zawartość białka ogólnego (zwykle powyżej 28%) stanowi doskonały
komponent dawek pokarmowych dla zwierząt mono/poligastrycznych.
PARAMETRY PRODUKTÓW

NEL

BIAŁKO

TŁUSZCZ

WŁÓKNO

POPIÓŁ

SKROBIA

OTRĘBY PSZENNE

13,11%

4,04%

11%

4,93%

23%

DDGS KUKURYDZIANY

28%

11,3%

7%

4,1%

ŚRUTA RZEPAKOWA

33,4%

1,9%

11,8%

6,5%

17%

6,8%

WYSŁODKI BURACZANE
SUSZONE MELASOWANE

7,1 MJ/kg

10%

Zapoznaj się z naszymi programami i czerp korzyści

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY:

PROGRAM 3+

„KONICZYNKA”
24
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SACHAROZA

19%

MATERIAŁY PASZOWE I INNE

AGROHURT

Kreda pastewna
Źródło cennego wapnia dla zwierząt. Brak tego składnika w dawce pokarmowej może powodować
wiele negatywnych skutków, chorób zwierząt.

Sól paszowa
Wpływa pozytywnie na przyswajanie potasu, magnezu i wapnia przez zwierzęta ją spożywające,
jest niezbędnym elementem uzupełniającym dietę zwierząt hodowlanych. Poprawia smakowitość i
pobranie paszy.

Kwaśny węglan sodu
Produkt potocznie zwany sodą znajduje zastosowanie jako dodatek w mieszankach paszowych
dla wszystkich zwierząt gospodarskich. To bufor powszechnie stosowany w żywieniu przeżuwaczy
opartym na danych dawkach paszy treściwej. Cechuje go szybkie neutralizowanie niskiego pH treści
żwacza, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy.

Tlenek magnezu
Jest istotny w diecie przeżuwaczy dla właściwego apetytu, wzrostu i rozmnażania. Jest to proszek
o beżowo-brązowym kolorze, charakterystycznym smaku i zapachu. Jest odpowiedzialny za działanie
układu nerwowego funkcjonowanie mięśni.

Płody rolne
Ziarno kukurydzy, pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, mieszanki zbożowe: owies z peluchą
i pelucha z łubinem.

Melasa z buraka cukrowego
Melasa jest to produkt uboczny powstający podczas wytwarzania cukru z buraków cukrowych.
Zawiera 42-50% cukru, ma postać gęstej brunatnej lub brunatno-czarnej masy o słodkim smaku
i karmelowym zapachu.

Artykuły zootechniczne
Gąbki czyszczące, gumy strzykowe, oleje do dojarek, wiadra do pojenia cieląt, filtry rurowe, płyny
do testowania mleka, chusteczki do wymion, itp.

Materiał siewny
Rzepak, zboża, trawy, kukurydza, soja.

Węgiel
Węgiel kamienny pochodzi z syberyjskiej części Rosji. Charakteryzuje się wysoką kalorycznością 25kj/kg, niską zawartością siarki i popiołu.

Środki ochrony roślin
Posiadamy szeroką gamę produktów we wszystkich wielkościach opakowań, które pozwalają
na realizację oczekiwań każdego klienta.

www.grupapaszowa.pl
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POLSKA
FIRMA

GRUPA PASZOWA AGROHURT
kocińska kinga

07-305 Andrzejewo
ul.Warszawska 34
NIP 759-164-36-20
www.grupapaszowa.pl
www.wyslodkiwbelach.pl
Właściciel
Kinga Kocińska

KIEROWNIK BIURA obsługi klienta

Dział marketingu i reklamy

Marta Malinowska
tel. kom.: +48 793 024 185
e-mail: m.malinowska@grupapaszowa.pl

tel. kom.: +48 794 000 680
e-mail: k.kocinska@grupapaszowa.pl
dyrektor generalny
Daniel Kociński
Dział obrotu towarowego i sprzedaży

tel. kom.: +48 502 024 085
e-mail: d.kocinski@grupapaszowa.pl
dyrektor zarządzający
Aneta Olszewska
Dział finansowo - księgowy
windykacja

tel. kom.: +48 739 000 683
e-mail: a.olszewska@grupapaszowa.pl

logistyka i transport

biuro obsługi klienta
tel./fax: +48 86 27 174 27
e-mail: biuro@grupapaszowa.pl
LOGISTYKA I TRANSPORT
tel. kom.: +48 791 524 085
e-mail: logistyka@grupapaszowa.pl
KIEROWNIK sprzedaży
sprzedaż hurtowa i dystrybucja

Magdalena Bogucka
tel. kom.: +48 537 000 684
e-mail: m.bogucka@grupapaszowa.pl

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług!

