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Spółka Agrostar od ponad 20 lat zaopatruje rolników w materiał  
hodowlany – zwierzęta ras mięsnych do dalszej hodowli. 
W szczególności spółka specjalizuje się w sprzedaży  
i eksporcie bydła mięsnego rasy LIMOUSINE. 

Oferujemy do sprzedaży bydło ras mięsnych: 
e odsadki ras mięsnych (Limousine, Charolaise i inne) 
e odsadki krzyżówek ras mięsnych – byczki i jałówki 
e jałówki i krowy ras mięsnych na założenie lub powiększenie stada 
e buhaje ras mięsnych. 
W ramach współpracy doradzimy w zakresie żywieniowym i profilaktyki zdrowotnej. 
Zwierzęta posiadają pełną dokumentację wraz ze świadectwem zdrowia. 
Spółka posiada specjalistyczny sprzęt do transportu zwierząt w kraju i za granicą.
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Reprezentujemy i jesteśmy wyłącznym importerem materiału 
genetycznego holenderskiej firmy K.I.SAMEN b.v. 

Oferujemy: 
e  najlepszą światową genetykę 
e  nasienie buhajów ras mlecznych o bardzo wysokiej wartości 

hodowlanej 
e  najszerszą w Polsce ofertę nasienia buhajów ras mięsnych  
    (m.in. Marchigina, Wagyu, Chianina, Dexter, Brahman i wiele innych) 
e  wyselekcjonowane jałówki i krowy z Polski i z zagranicy 
e  doradztwo hodowlane 

Zapraszamy do współpracy!
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MCB – Marka godna zaufania 

Oferujemy: 
e  duży wybór nasienia polskich oraz zagranicznych buhajów ras 

mlecznych i mięsnych wycenionych genomowo i tradycyjnie,  
e  największy wybór nasienia buhajów rasy simentalskiej, 
e  nasienie seksowane, 
e  wyselekcjonowane nasienie knurów, 
e  usługi inseminacyjne, 
e  profesjonalne doradztwo w zakresie hodowli i rozrodu bydła oraz trzody chlewnej, 
e  sprzedaż matek pszczelich, 
e  usługi kolczykowania i dostarczania  kolczyków dla zwierząt, 
e  szkolenia inseminacyjne

Krasne

RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ HODOWLI

Top Gen Sp. z o.o.  
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Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firm:  

GENEX (USA), Cogent/ST Genetics (UK/USA), Evolution (FR). 

Oferujemy: 
e  Światowej klasy genetykę 
e  Nasienie buhajów ras mlecznych i mięsnych w wersji  

seksowanej oraz tradycyjnej 
e  Kursy inseminacji bydła, kóz, owiec, świń 
e  MooMonitor+ (system  monitorujący zdrowotność i objawy rui u krów) 
e  Wentylatory do budynków inwentarskich 
e  Maści do  dekornizacji 
e  Komputerowe programy do kojarzeń 
e  Genomowanie  krów i jałówek 
e  Profesjonalną usługę na terenie całego kraju
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