PRODUCENCI PASZ DLA DROBIU

POMORSKIE

Wytwórnia Pasz w Szamotułach
tel. (61) 293 19 84
Wytwórnia Pasz w Topoli Wielkiej
tel. (62) 593 00 11
Wytwórnia Pasz w Płośnicy
tel. (23) 696 63 23
Wytwórnia Pasz w Bedlnie Radzyńskim
tel. (93) 352 86 01
www.agrifirm.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

Zakład Produkcji Pasz Cedrob S.A.
tel. (23) 675 03 30
e-mail: cedrob@cedrob.com.pl
www.cedrobpasze.pl
Wytwórnia Pasz w Gumowie
tel. (23) 674 09 84
Wytwórnia Pasz w Raciążu
tel. 666 857 499
I Wytwórnia Pasz w Rypinie
tel. (54) 412 71 01
II Wytwórnia Pasz w Rypinie
tel. (54) 422 01 01
Wytwórnia Pasz w Ligocie Dolnej
tel. (77) 444 67 01

PIAST PASZE Sp. z o.o.
Lewkowiec
tel. 62 736 02 34, 62 735 44 30
PIAST PASZE I Sp. z o.o.
Gołańcz
tel. 67 261 51 16
PIAST PASZE I Sp. z o.o.
Oleśno
tel. 55 231 42 45
PIAST PASZE II Sp. z o.o.
Płońsk
tel. 23 661 34 80
www.piastpasze.pl

tel. (87) 424 17 60
fax (87) 424 17 99
Infolinia: 0801 304811
www.agrocentrum.pl

PODLASKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 38 88
Osiek, tel. 56 646 31 44
Różewo, tel. 67 260 07 02
Stajkowo, tel. 67 255 64 95
Susz, tel. 55 616 12 30
Ujście, tel. 883 326 747
www.agrolok.pl

WIELKOPOLSKIE

LUBUSKIE

MAZOWIECKIE

Buk – tel. (61) 814 02 09
Grodzisk Wlkp. – tel. (61) 444 57 32
Iłowo – tel. (23) 654 15 27
Łęczyca – tel. (24) 721 04 00
Łomża – tel. (86) 473 70 20
Mieścisko – tel. (61) 427 89 12
Spytkowice – tel. (33) 841 04 10
Wałcz – tel. (67) 258 32 76
Golub-Dobrzyń – tel. (56) 683 51 10
Podkonice Duże – tel. (44) 713 20 08
Janowiec Wlkp. – tel. (52) 302 31 53
www.deheus.pl

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o.
Mieszalnia Pasz w Wałczu
Wytwórnia Pasz w Pile
tel. (67) 258 90 50
www.pzzwalcz.pl

tel. (68) 387 39 56
fax (68) 387 52 56
www.solpasz.pl

ŁÓDZKIE

DOLNOŚLĄSKIE

LUBELSKIE

OPOLSKIE

Wytwórnia Pasz w Turzy
tel. (14) 653 13 00
fax (14) 653 13 03
www.barbara.pl

tel. (62) 767 67 67
Biskupice Ołoboczne
www.tasomix.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

H O D O W CA D R O B I U

tel. 503 855 380
e-mail: biuro@modernfeed.eu
www.modernfeed.eu

Białystok, tel. (85) 663 72 62
Bieganów, tel. (68) 391 04 06
Brzozowo, tel. (56) 667 11 42
Dobrzelin, tel. (24) 285 28 35
Kalisz, tel. (62) 753 87 00
Krzemieniewo, tel. (65) 536 11 00/01
Krzepice, tel. (34) 310 71 00
Maków Mazowiecki, tel. (29) 717 32 30
Rychliki, tel. (55) 248 84 31
Sandomierz, tel. (15) 832 22 58
Sierpc, tel. (24) 275 87 00/01
Skokowa, tel. (71) 312 66 65
Świecie, tel. (52) 331 03 00
Tworóg, tel. (32) 381 81 30
Ujazd Dolny, tel. (76) 874 03 12
www.cargill.com.pl

Zakład nr 1 CHRZAN
tel. (62) 740 36 37, 740 36 38
fax (62) 740 30 38
Zakład nr 2 KUNOWO
tel. (61) 295 00 00
fax (61) 295 00 75
www.neorol.eu

Wytwórnia Pasz w Olsztynku
tel. (89) 544 36 09, 10, 11
fax (89) 544 36 29
www.nutripol.pl

WYTWÓRNIE PASZ
• Wadąg 9, 10-373 Olsztyn
• Morąg, ul. Wojska Polskiego 35
14-300 Morąg
• Krosno, 14-400 Pasłęk
• Międzyrzec Podlaski, ul. Kościuszki 103
21-560 Międzyrzec Podlaski
• Koło, ul. Składowa 21
62-600 Koło
www.wipasz.pl
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Agrifirm Polska Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 52, 64-500 Szamotuły
tel. (61) 29 31 970, fax (61) 29 22 369
e-mail: biuro@agrifirm.pl
www.agrifirm.pl
Z ponad 3000 zaangażowanych pracowników, Royal Agrifirm Group przyczynia się
do odpowiedzialnego łańcucha żywieniowego dla przyszłych pokoleń. Dostarczamy mierzalne,
istotne i zrównoważone wartości dla hodowli zwierząt, produkcji roślinnej oraz przemysłu
rolnego. Założona 120 lat temu w Holandii, Royal Agrifirm Group jest przodującą spółdzielnią
rolniczą z międzynarodową siecią spółek w 16 krajach w Europie, Ameryce Południowej i Azji oraz z
międzynarodową siecią dystrybucji.

FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA
"BARBARA" SPÓŁKA Z O.O.
33-167 TURZA 195
tel. (14) 653 13 00, fax (14) 653 13 03
e-mail: fhpbarbara@barbara.pl
www.barbara.pl

Płośnica

Szamotuły
Topola Wielka
Bedlno
Radzyńskie

W Polsce nowoczesne wytwórnie Agrifirm zlokalizowane są w Szamotułach, Topoli Wielkiej, Płośnicy
oraz Bedlnie Radzyńskim. Proces produkcyjny prowadzony jest zgodnie z międzynarodowymi standardami GMP+B1.
Wybrane produkty mogą być produkowane w standardzie VLOG. Każda pasza poddawana jest szczegółowej kontroli jakości.
Nasze produkty dostarczamy bezpośrednio na fermy hodowlane jak i za pośrednictwem sieci dealerów.
Dzięki połączeniu wieloletnich globalnych badań naukowych i lokalnej, specyficznej wiedzy w dziedzinie hodowli roślin i żywienia zwierząt,
oferujemy klientom na całym świecie najlepsze rozwiązania dla wyzwań, przed którymi stają każdego dnia. Dzięki ofercie wysokiej jakości
pasz dla zwierząt, premiksów, koncentratów, minerałów, dodatków żywieniowych, środków ochrony roślin, specyficznym rozwiązaniom
cyfrowym i profesjonalnemu doradztwu, dostarczamy rozwiązania dla przedsiębiorczych hodowców zwierząt i roślin.

Infolinia 801 304 811
www.agrocentrum.pl

AGROCENTRUM Sp. z o.o.
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 1
Wytwórnia Pasz Kałęczyn
12-200 Pisz, Kałęczyn 8
tel. +48 87 424 17 60, e-mail: biuro@agrocentrum.pl
Wytwórnia Pasz Grajewo
19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 5
tel. +48 87 272 39 43, e-mail: grajewo_biuro@agrocentrum.pl

Pisz

Firma Handlowo-Produkcyjna „BARBARA” Sp. z o.o. działa na rynku od 1995 roku. Produkuje
w oparciu o najnowsze technologie i programy hodowlane. W asortymencie posiada mieszanki
do wielkotowarowej produkcji drobiu, trzody chlewnej oraz mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające
Turza
dla młodzieży hodowlanej i reprodukcji. Produkuje również pasze lecznicze na zlecenie lekarza weterynarii
opiekującego się fermą. Z racji na duże rozdrobnienie gospodarstw w regionie, firma posiada całą gamę mieszanek
pełnoporcjowych i uzupełniających dla drobiu, trzody i królików, do chowu przydomowego w workach od 10 do 50 kg.
Dzięki stałemu nadzorowi nad procesem zakupów surowców, nie dopuszczamy do powstania produktów nie spełniających norm
jakościowych. W roku 2004 Firma Handlowo-Produkcyjna „BARBARA” Sp. z o.o. wdrożyła i uzyskała certyfikaty systemu HACCP
oraz systemu zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001: 2000. Wdrożone systemy wymagają stałej kontroli laboratoryjnej.
Wybierając produkty naszej firmy zyskujecie Państwo nie tylko jakość i wiedzę ale także możliwość szybkiej realizacji
zamówień, fachową pomoc doradców żywieniowych oraz lekarzy weterynarii. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Cargill Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
tel. (48) 22 546 01 00/01
fax (48) 22 546 01 99

Grajewo
Kolno

W ofercie posiadamy mieszanki pełnoporcjowe, koncentraty i premiksy dla:
1. Kurcząt brojlerów
4. Indyków brojlerów
2. Kurcząt i niosek reprodukcyjnych
5. Indyków reprodukcyjnych
3. Kur niosek (jaja konsumpcyjne)
6. Drobiu wodnego
Programy żywieniowe Agrocentrum dla wyżej wymienionych gatunków drobiu przygotowane są na bazie wieloletnich doświadczeń
firmy, współpracy z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi specjalistami. Nasze produkty zabezpieczają optymalny wzrost drobiu
i osiągnięcie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych. Produkcja odbywa się w najnowocześniejszych wytwórniach pasz w Polsce.
Wykorzystanie w produkcji najnowszych rozwiązań technologicznych i produkcja w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem
Żywności wg EN ISO 22000 : 2005 gwarantuje bezpieczeństwo produktów i ich powtarzalną wysoką jakość. Do dyspozycji naszych
klientów są wykwalifikowani doradcy żywieniowi i lekarze weterynarii, których zadaniem jest pomoc klientom w uzyskaniu
bardzo dobrych wyników produkcyjnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rychliki
Świecie

Białystok

Brzozowo
Sierpc
Maków Maz.

Bieganów
Krzemieniewo

Nasze zaangażowanie i ciężka praca sprawiają, że Cargill od lat jest w czołówce firm działających na
polskim rynku zbóż, rzepaku i pasz, jednocześnie jest jednym z największych ekspertów w zakresie
żywienia zwierząt. Cargill zajmuje istotną pozycję w światowym rynku uprawy, transportu i przetwarzania zbóż, oferując rolnikom szeroki zakres usług i rozwiązań do zarządzania ryzykiem.

Kalisz

Dobrzelin

Skokowa
Ujazd Dolny

Sandomierz
Krzepice
Tworóg

Nasze oddziały:
Białystok
ul. Elewatorska 14
15-950 Białystok
tel. (85) 663 72 62

Brzozowo
Brzozowo
86-200 Chełmno
tel. (56) 667 11 42

Kalisz
ul. Obozowa 32-36
62-800 Kalisz
tel. (62) 753 87 00

Krzepice
ul. Przemysłowa 1
42-160 Krzepice
tel. (34) 310 71 00

Rychliki
14-411 Rychliki
tel. (55) 248 84 31

Sierpc
ul. Browarna 3
09-200 Sierpc
tel. (24) 275 87 00/01

Świecie
ul. Chełmińska 25
86-100 Świecie
tel. (52) 331 03 00

Bieganów
Bieganów 2
69-108 Cybinka
tel. (68) 391 04 06

Dobrzelin
ul. Wł. Jagiełły 98
99-319 Dobrzelin
tel. (24) 285 28 35

Krzemieniewo
ul. Dworcowa 167
64-120 Krzemieniewo
tel. (65) 536 11 00/01

Maków Mazowiecki
ul. Przemysłowa 3
06-200 Maków Maz.
tel. (29) 717 32 30

Sandomierz
ul. Trześniowska 6
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832 22 58

Skokowa
ul. Przemysłowa 18
55-110 Prusice, Skokowa
tel. (71) 312 66 65

Tworóg
ul. Renarda 10
42-690 Tworóg
tel. (48) 32 381 81 30

Ujazd Dolny
55-340 Udanin
tel. (48) 76 874 03 12

www.cedrobpasze.pl
ZAKŁADY PRODUKCJI PASZ :
Wytwórnia w Gumowie, 06-452 Ościsłowo
Wytwórnia w Raciążu, ul. Płocka 78, 09-140 Raciąż
ZAKŁAD PRODUKCJI PASZ CEDROB S.A.
I Wytwórnia w Rypinie, ul. Bielawki 20, 87-500 Rypin
Ujazdówek 2 A, 06-400 Ciechanów
II Wytwórnia w Rypinie, ul. Bielawki 7, 87-500 Rypin
tel. 23 675 03 30, fax. 23 675 03 63
e-mail: cedrob@cedrob.com.pl
Wytwórnia w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa 9, 46-200 Kluczbork

Rypin I
Rypin II
Raciąż
Gumowo

Cedrob Pasze jest znaczącym w kraju producentem pełnoporcjowych i uzupełniających mieszanek paszowych dla kurcząt
Ligota
brojlerów, indyków rzeźnych, kur stad reprodukcyjnych mięsnych i towarowych, gęsi, kaczek oraz szerokiego asortymentu pasz
Dolna
dla trzody chlewnej.
Cedrob Pasze stosuje higienizację służącą do obróbki termicznej granulowanych mieszanek paszowych. Proces higienizacji pozwala
na produkcję mieszanek paszowych o wysokiej jakości i bezpieczeństwie dla spożywających je zwierząt, gdyż w znacznym stopniu ogranicza
obecność
bakterii chorobotwórczych (w tym salmonelloz) i grzybów.
Cedrob Pasze jest wyposażone w dozowniki i wagi dodatków płynnych oraz w dozowanie enzymów płynnych na granulat. Szczególnie to ostatnie rozwiązanie pozwala
na produkcję pasz granulowanych i kruszonych znacznie lepiej trawionych i przyswajanych przez drób oraz trzodę chlewną.
Cedrob Pasze na każdym etapie prowadzi produkcję pasz przestrzegając zasad GMP, GHP, systemu HACCP oraz zgodnie z ISO 9001 : 2009
Cedrob Pasze to jedne z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych wytwórni pasz w Polsce o łącznej mocy produkcyjnej 60 000 ton miesięcznie.
Każdy z obiektów wyposażony jest w dwie linie technologiczne do produkcji pasz sypkich i granulowanych, w suszarnie do zboża oraz w laboratorium wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt.
Cedrob Pasze zaprasza wszystkich hodowców drobiu i trzody chlewnej do współpracy opartej na partnerstwie i solidności. Oferujemy Państwu najlepszą technologię,
która pozwoli Wam na osiąganie wyników produkcyjnych na najwyższym poziomie. Pracujemy z pasją i zaangażowaniem na Wasz sukces, który jest także Naszym sukcesem!

Dostarczamy na Państwa fermy paszę powtarzalną o wysokiej jakości i bezpieczeństwie!

H O D O W CA D R O B I U
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De Heus Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca
tel. (24) 721 04 00, fax (24) 721 04 04
e-mail: pl.info@deheus.com
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Wałcz

Iłowo
Golub-Dobrzyń

Mieścisko
Buk

www.deheus.pl
De Heus to ekspert w żywieniu zwierząt i lider w dostarczaniu rozwiązań żywieniowych wśród polskich firm
paszowych. Od ponad 30 lat w Polsce i ponad 100 lat na świecie, De Heus wspiera osiągnięcia swoich klientów:
producentów żywca, jaj i mleka. Nieustannie, wspólnie z Klientami wzmacnia wydajność i rozwój technologiczny,
wykorzystując swoją bogatą wiedzę o żywieniu i hodowli zwierząt.
W De Heus produkowane są mieszanki paszowe pełnoporcjowe, mieszanki
uzupełniające (koncentraty), a także mieszanki mineralno-witaminowe (premiksy) i preparaty mlekozastępcze.

Nutripol Sp. z o.o.
ul. Mierkowska 1, 11-015 Olsztynek
Biuro Obsługi Klienta
tel. (89) 544 36 09, 10, 11
fax (89) 544 36 29
www.nutripol.pl
e-mail: boknutripol@nutripol.pl

Łomża

Janowiec Wielkopolski

Grodzisk Wlkp.

Łęczyca
Podkonice Duże

Spytkowice

Znakami rozpoznawczymi De Heus są profesjonalne doradztwo żywieniowo-techniczne oraz specjalistyczne programy
żywieniowe „szyte na miarę” potrzeb Klientów. Firma oferuje również doradztwo w budowie obiektów inwentarskich,
realizowane przez profesjonalistów z działu rozwoju agrobiznesu Agra-Matic oraz inne rozwiązania biznesowe, których celem jest wspieranie komfortowego
rozwoju hodowców, w tym rozwiązania kontraktacyjne.
W De Heus wiemy, że jakość mięsa zależy od tego, jak dobrze żywione są zwierzęta. Dlatego produkujemy z myślą o ich potrzebach i najlepszym rozwoju,
a odpowiedzialna produkcja i troska o środowisko to nasz wkład w proces wytwarzania żywności!
W 2021 r. firma De Heus połączyła się z Golpasz S.A. Fuzja pozwoli na jeszcze lepszą i efektywniejszą obsługę hodowców, a jednocześnie stawia De Heus
na pozycji lidera na polskim ryku paszowym.

W DE HEUS ROBIMY WIĘCEJ NIŻ PASZE

Olsztynek

Nutripol jest polskim producentem pasz dla drobiu i trzody chlewnej.
Jest Spółką, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Indykpol – największego integratora
działającego na rynku drobiowym w Polsce, obejmującego wszystkie sfery związane z produkcją
mięsa drobiowego: począwszy od produkcji pasz, piskląt, własnego żywca, po ubój, przetwórstwo
i dystrybucję wyrobów gotowych. Skuteczność naszych rozwiązań żywieniowych jest stale potwierdzana na
fermach własnych Indykpolu. Nasze mieszanki produkujemy w oparciu o międzynarodowe standardy jakości
– system ISO 22 000-2018 oraz QS.
NUTRIPOL Sp. z o.o. dbając o ciągłe doskonalenie swoich produktów stale rozwija innowacyjne technologie oraz produkty
żywieniowe. Nowatorskość działań Spółki potwierdza zawarcie przez nią z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umów na
realizację projektów badawczo rozwojowych. Ich celem na być m.in. opracowanie nowych składników pasz polepszających
dobrostan stad, jak również opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania pasz w oparciu o krajowe źródła białka
pozwalającej na zmniejszenie uzależnienia od importowanej modyfikowanej genetycznie soi.

ModernFeed sp. z o.o.
Magnuszowice 77, 49-156 Magnuszowice
tel. 503 855 380
e-mail: biuro@modernfeed.eu

www.modernfeed.eu
ModernFeed to nowoczesna wytwórnia pasz zlokalizowana w województwie opolskim
Magnuszowice
w miejscowości Magnuszowice. Jesteśmy częścią przedsiębiorstwa działającego na rynku
od ponad 30 lat. Zebrane w tym czasie doświadczenie wykorzystujemy codziennie przy
produkcji wysokiej jakości pasz sypkich dla drobiu – szczególnie na odchów oraz okres produkcji
niosek reprodukcyjnych linii ROSS, COBB oraz niosek konsumpcyjnych. Wyróżnia nas indywidualne
podejście do klienta oraz pasja do produkcji pasz o doskonałej strukturze. Wykorzystujemy kombinacje dwóch
systemów produkcji – premillingu oraz postmillingu, które w połączeniu z zastosowaniem różnych sposobów mielenia podczas
jednego cyklu produkcyjnego, pozwalają nam uzyskać pożądany rozkład frakcji w paszy.
Jako młody i dynamiczny zespół kładziemy nacisk na rozwój oraz ciągłe podnoszenie jakości naszych wyrobów.
Wykorzystujemy zautomatyzowane zaplecze produkcyjne, co pozwala nam na dostarczanie bezpiecznych pasz dla naszych klientów.

ModernFeed – wytwórnia pasz wysoce zaangażowana w jakość.
Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o.
Mieszalnia Pasz w Wałczu
Wytwórnia Pasz w Pile
ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz
tel./fax (67) 258 90 50
e-mail: sekretariat@pzzwalcz.pl
www.pzzwalcz.pl

Wałcz
Piła

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu prowadzą działalność w północno-zachodnich rejonach
Polski. Przedmiotem naszej działalności jest produkcja pełnoporcjowych pasz i koncentratów, głównie dla
drobiu i trzody chlewnej oraz produkcja mąk pszennych. Prowadzimy skup, kontraktację i przechowywanie
zbóż oraz rzepaku w systemie ciągłym w Elewatorach w Strzelcach Krajeńskich. Działalność spółki związana jest
z produkcją zwierzęcą i roślinną. Posiadamy trzy fermy brojlerów kurzych o łącznej produkcji rocznej ok 10 mln sztuk,
co pozwala na wprowadzenie nowych, efektywnych rozwiązań żywieniowych.
Posiadamy 2 Wytwórnie Pasz – w Pile oraz w Wałczu. Nasze obiekty wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia i innowacyjne technologie.
Własne zaplecze techniczne oraz specjalistyczny transport gwarantują najwyższą jakość usług. Stosowane surowce oraz produkty ich przetworzenia
podlegają stałej kontroli prowadzonej przez zakładowe laboratorium. Mając na celu zapewnienie odbiorcy najwyższej jakości produktów wprowadzony
został system zarządzania TESCO, GMP+ (w tym QS) oraz RedCert.
Ufamy, że nawiązując z nami współpracę docenią Państwo korzyści ze stosowania naszych produktów. Gwarantujemy zadowolenie z towarów
oraz ciągłość i terminowość dostaw. Więcej informacji na temat Spółki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Firmy.

H O D O W CA D R O B I U
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Wytwórnia Pasz ,,SOLPASZ” Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387 39 56, fax (68) 387 52 56
e-mail: pasze@solpasz.pl
www.solpasz.pl
Nowa Sól

Na rynku polskim jesteśmy od 1966 roku, a pod firmą Wytwórnia Pasz “SOLPASZ”
działamy od 2002 roku. Jesteśmy firmą funkcjonującą w całości w oparciu o polski kapitał.
Specjalizujemy się w produkcji mieszanek paszowych dla kur niosek towarowych
i reprodukcyjnych na pełny cykl żywieniowy. Z myślą o naszych klientach współpracujemy
z najlepszymi konsultantami zootechnicznymi, żywieniowymi i lekarzami weterynarii w kraju.
Stosując zasady GMP, GHP oraz system HACCP dokładamy wszelkich starań, by wprowadzane przez nas
do obrotu mieszanki paszowe spełniały najwyższe standardy higieniczne i żywieniowe.
W produkcji stosujemy wyłącznie surowce o najwyższych parametrach jakościowych, pochodzące od sprawdzonych
dostawców krajowych i zagranicznych.
Naszym atutem jest szybka realizacja zamówień, duża elastyczność oraz produkcja krótkich i wyraźnie adresowanych serii
mieszanek paszowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Wipasz S.A.
Wadąg 9, 10-373 Olsztyn
www.wipasz.pl
MIESZALNIE PASZ:
• Wadąg 9, 10-373 Olsztyn
• Morąg, ul. Wojska Polskiego 35, 14-300 Morąg
• Krosno, 14-400 Pasłęk
• Międzyrzec Podlaski, ul. Kościuszki 103
21-560 Międzyrzec Podlaski
• Koło, ul. Składowa 21, 62-600 Koło

SKUP SUROWCA:
• Gałwuny, Magazyn Zbożowy/Punkt Skupu
ul. Gałwuny 19A, 11-400 Kętrzyn
• Punkt skupu zbóż – Elewator Zadąbrowie
Zadąbrowie 301, 37-716 Orły
• Punkt skupu zbóż – Elewator Witkowo
Małachowo Kępe, 62-230 Witkowo

Krosno
Gałwuny
Morąg
Wadąg

ZAKŁADY DROBIARSKIE
• Zakład Drobiarski w Mławie
ul. Instalatorów 2, 06- 500 Mława
• Zakład Drobiarski
w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Siteńska 26, 21-560 Międzyrzec
Podlaski

Małachowo
Kępe
Koło

Mława

Międzyrzec
Podlaski

Zadąbrowie

Wipasz produkuje ponad 1 mln ton pasz rocznie, w pięciu zakładach certyfikowanych w systemie GMP+,
zlokalizowanych w Kole, Morągu, Krośnie, Wadągu i Międzyrzecu Podlaskim. Firma prowadzi sprzedaż pasz dla drobiu,
trzody, bydła, królików i ślimaków. Poza paszami pełnoporcjowymi w naszej ofercie znajdują się również premiksy,
koncentraty oraz różnego rodzaju dodatki żywieniowe.
Jakość paszy zależy od jakości surowca. Najlepsze surowce, połączone według receptur dobieranych przez nasz dział badań i rozwoju,
gwarantują ponadprzeciętne wyniki hodowlane.
Każda mieszanka paszowa jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb odbiorcy i parametrów jego fermy. Dedykowane linie produktowe zapewniają
doskonały skład surowcowy oraz optymalne zbilansowanie składników. Ponadto, nasze produkty są wciąż doskonalone w oparciu o doświadczenia
prowadzone na fermach referencyjnych.
Oprócz paszy, naszym klientom oferujemy również wsparcie wysoko wykwalifikowanej kadry zootechników i lekarzy weterynarii, którzy na co dzień dbają
o zdrowie karmionych przez nas zwierząt. Dodatkowo do dyspozycji hodowców dostępne są własne gabinety weterynaryjne, znajdujące się w różnych
regionach Polski.
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