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PROSIęTa
I WaRCHlaKI na

sprzedaż*
* Wykaz obejmuje firmy, które wyraziły zgodę
na umieszczenie w zestawieniu

DaNish FarmiNg
cONsultaNts
Rzeczyce, ul. Piaskowa 16
44-164 Gliwice
tel. 32 270 15 79, fax 32 270 15 97
biuro@dfc.slask.pl, www.dfc.slask.pl

michał musiał
Firma DuńczYK
Chojna 51, 62-130 Gołańcz
tel. +48 664 442 776
dunczykdk@gmail.com
www.warchlaki-dunczyk.pl

DFC Sp. z o.o. jednym z największych hodowców trzody chlewnej
w Polsce. Rocznie w cyklu zamkniętym produkujemy do 60 000
stukilogramowych tuczników. Charakteryzują się one dużą
zawartością mięsa w tuszy, dlatego też cieszą się uznaniem wśród
renomowanych firm przetwórstwa mięsnego z regionu i nie tylko.
gliWice

Oferujemy do sprzedaży również warchlaki rasy:
krzyżówka Yorkshire, Ladrace i Duroc.

Oferuję w swojej firmie dostęp do warchlaków z najlepszych duńskich ferm.
Odbiór zwierząt bezpośrednio od duńskiego hodowcy po wcześniejszej
kwarantannie polskiego samochodu – to nie jest nic nowego, a raczej
normalność w usłudze dostawy zwierząt. System szczepień, który
udokumentowany jest przez duńskiego lekarza weterynarii również, jest do
Państwa dyspozycji. Wyrównanie dostawy, by zwierzęta przysparzały
przyjemnej pracy, to również wizytówka mojej firmy.

gOłańcz

Krótko mówiąc firma DUŃCZYK daje Państwu zadowolenie oraz spełnia
oczekiwania, a nawet je przerasta.

NOWOŚĆ
Od marca sprzedaż również bydła hodowlanego i opasowego z Danii.

Hodowcom, producentom trzody chlewnej oferujemy wysokiej jakości
warchlaki ras mięsnych oraz loszki hodowlane, importowane z Danii
(DanBred), Holandii (Duroc, Tempo, Pietrain).

iłaWa

Każda partia importowanych warchlaków jest klinicznie zdrowa, czego
poświadczeniem są świadectwa zdrowia zwierząt wystawiane i zatwierdzane
przez służby weterynaryjne w wewnątrzwspólnotowym systemie Traces.

PigrO
ul. Ostródzka 41, 14-200 Iława
tel. 721 826 297, 502 775 095
www.pigro.pl
biuro@pigro.pl

Ofertę dostosowujemy do potrzeb i wymagań każdego klienta. Zamówienia
realizujemy do 10 dni. Zwierzęta dostarczamy od wtorku do soboty włącznie,
w wybrane przez Państwa dni. Służymy radą i pomocą na każdym etapie
zamówienia.
Sprawdzona jakość, możliwość dostawy dużych partii warchlaków z jednego stada,
kompletna dokumentacja z wagi załadunkowej, zapewniamy transport na terenie całej Polski.
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