
PRODUCENCI PASZ PRODUCENCI PASZ

 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 

 
tel. (87) 424 17 60 
fax (87) 424 17 99 
Infolinia: 801 304 811 
www.agrocentrum.pl 
 
 
 
 

 
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

 
 
 
 
 
 

 
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 
Golub-Dobrzyń – tel. (56) 683 51 10 
Podkonice Duże – tel. (44) 713 20 08 
Janowiec Wlkp. – tel. (52) 302 31 53 
www.deheus.pl

 
 
 

 
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

 
 
 
 
 

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

 
tel. (62) 767 67 67 
fax (62) 767 81 31 
www.tasomix.pl

PRODUCENCI PASZ 
DLA INDYKÓW

W ofercie posiadamy mieszanki pełnoporcjowe, koncentraty i premiksy dla: 
1. Kurcząt brojlerów 3. Kur niosek (jaja konsumpcyjne) 5. Indyków reprodukcyjnych 
2. Kurcząt i niosek reprodukcyjnych 4. Indyków brojlerów 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

Pisz

Kolno
Grajewo

AGROCENTRUM Sp. z o.o. 
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 1 

Wytwórnia Pasz Kałęczyn 
12-200 Pisz, Kałęczyn 8 

tel. (87) 424 17 60; e-mail: biuro@agrocentrum.pl  
Wytwórnia Pasz Grajewo 

19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 5 
tel. (87) 272 39 43; e-mail: grajewo_biuro@agrocentrum.pl  

Infolinia: 801 304 811        www.agrocentrum.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. 
 
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 byś 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  

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

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 Maków Maz.

Sierpc

Krzepice

Świecie

Rychliki

Brzozowo

Dobrzelin

Ujazd Dolny

Skokowa

Tworóg

Bieganów

Białystok

Krzemieniewo
Kalisz

Nasze oddziały:

Sandomierz

Szamotuły

Płośnica

Topola Wielka Bedlno Radzyńskie

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.

Białystok 
ul. Elewatorska 14 
15-950 Białystok 
tel. (85) 663 72 62 
 
Bieganów 
Bieganów 2 
69-108 Cybinka 
tel. (68) 391 04 06

Brzozowo 
Brzozowo 
86-200 Chełmno 
tel. (56) 667 11 42 
 
Dobrzelin 
ul. Wł. Jagiełły 98 
99-319 Dobrzelin 
tel. (24) 285 28 35

Kalisz 
ul. Obozowa 32-36 
62-800 Kalisz 
tel. (62) 753 87 00 
 
Krzemieniewo 
ul. Dworcowa 167 
64-120 Krzemieniewo 
tel. (65) 536 11 00/01

Krzepice 
ul. Przemysłowa 1 
42-160 Krzepice 
tel. (34) 310 71 00 
 
Maków Mazowiecki 
ul. Przemysłowa 3 
06-200 Maków Maz. 
tel. (29) 717 32 30

Rychliki 
14-411 Rychliki 
tel. (55) 248 84 31 
 
Sandomierz 
ul. Trześniowska 6 
27-600 Sandomierz 
tel. (15) 832 22 58

Sierpc 
ul. Browarna 3 
09-200 Sierpc 
tel. (24) 275 87 00/01 
 
Skokowa 
ul. Przemysłowa 18 
55-110 Prusice, Skokowa 
tel. (71) 312 66 65

Świecie 
ul. Chełmińska 25 
86-100 Świecie 
tel. (52) 331 03 00 
 
Tworóg 
ul. Renarda 10 
42-690 Tworóg 
tel. (48) 32 381 81 30

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

Na sze za an ga żo wa nie i cięż ka pra ca spra wia ją, że Car gill od lat jest w czo łów ce firm dzia ła ją cych na pol skim ryn ku 
zbóż, rze pa ku i pasz, jed no cze śnie jest jed nym z naj więk szych eks per tów w za kre sie ży wie nia zwie rząt. Car gill zaj -
mu je istot ną po zy cję w świa to wym ryn ku upra wy, trans por tu i prze twa rza nia zbóż, ofe ru jąc rol ni kom sze ro ki za -
kres usług i roz wią zań do za rzą dza nia ry zy kiem.



PRODUCENCI PASZ PRODUCENCI PASZ

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.pl 

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.  

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.

Spytkowice

Łęczyca

Podkonice Duże

Łomża
Iłowo

Janowiec Wlkp.

Golub-Dobrzyń

Buk
Grodzisk Wlkp.

Mieścisko

W DE HEUS ROBIMY WIĘCEJ NIŻ PASZE

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

Pol skie Za kła dy Zbo żo we Sp. z o.o. w Wał czu pro wa dzą 
dzia łal ność w pół noc no-za chod nich re jo nach Pol ski. 
Przed mio tem na szej dzia łal no ści jest pro duk cja peł no -
por cjo wych pasz i kon cen tra tów, głów nie dla dro biu i trzo -
dy chlew nej oraz pro duk cja mąk pszen nych. Pro wa dzi -
my skup, kon trak ta cję i prze cho wy wa nie zbóż oraz rze -
pa ku w sys te mie cią głym w Ele wa to rach w Strzel cach Kra -
jeń skich. Dzia łal ność spół ki zwią za na jest z pro duk cją 
zwie rzę cą i ro ślin ną. Po sia da my trzy fer my broj le rów ku -
rzych o łącz nej pro duk cji rocz nej ok. 10 mln sztuk, co po -
zwa la na wpro wa dze nie no wych, efek tyw nych roz wią -
zań ży wie nio wych. 

Wałcz

Piła

Po sia da my 2 Wy twór nie Pasz – w Pi le oraz w Wał -
czu. Na sze obiek ty wy po sa żo ne są w naj no wo cze -
śniej sze urzą dze nia i in no wa cyj ne tech no lo gie.  
 
Wła sne za ple cze tech nicz ne oraz spe cja li stycz ny 
trans port gwa ran tu ją naj wyż szą ja kość usług. 
Sto so wa ne su row ce oraz pro duk ty ich prze two rze -
nia pod le ga ją sta łej kon tro li pro wa dzo nej przez za -
kła do we la bo ra to rium. Ma jąc na ce lu za pew nie nie 
od bior cy naj wyż szej ja ko ści pro duk tów wpro wa -
dzo ny zo stał sys tem za rzą dza nia TESCO, GMP+ 
(w tym QS) oraz RedCert. 

Ufa my, że na wią zu jąc z na mi współ pra cę do ce nią Pań stwo 
ko rzy ści ze sto so wa nia na szych pro duk tów. Gwa ran tu -
je my za do wo le nie z to wa rów oraz cią głość i ter mi no wość 
do staw. Wię cej in for ma cji na te mat Spół ki znaj dzie cie Pań -
stwo na na szej stro nie in ter ne to wej.  

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu 
z przedstawicielami Firmy.

POZNAJ TAK˚E MIESI¢CZNIK 

HODOWCA DROBIU

STUDENCI, SZKOŁY i SENIORZY 

PŁACĄ MNIEJ* 

50% ZNIŻKI 

po okazaniu legitymacji

* Prezenty nie dotyczą prenumeraty  
STUDENT, SENIOR, SZKOŁY

KATALOG FIRM DROBIARSKICH 
zawiera informacje o działalności 1400 firm 
z branży drobiarskiej: jaja wylęgowe i pisklęta, 
wyposażenie, agrobudownictwo, pasze, urządzenia 
do przygotowywania i przechowywania pasz, 
ściółka, higiena, weterynaria, ubój, opakowania, 
transport, utylizacja, ocena jakości, energia, nisze 
drobiarskie itp.  
Cena: 70 zł,  
bezpłatny tylko dla prenumeratorów

PRENUMERATA BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI: 
Piotr Lisiecki, 62 8857 1067 3001 0009 8560 0001 

 PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:  
y1 opłacając przekaz 
y2 robiąc przelew internetowy na podany w przekazie numer konta 
y3 dzwoniąc pod numer: 501 937 987 lub 89 519 05 49 
y4 pisząc na e-mail: prenumerata@proagricola.com.pl

ZAMÓW 
ONLINE

Z PRENUMERATĄ  
GRATIS CO ROKU: 

ELEGANCKI SEGREGATOR 
DO ARCHIWIZOWANIA CZASOPISM 

 

ORAZ TRÓJDZIELNY KALENDARZ

Dołącz do naszych czytelników!

120 

ZŁ/ROK

Z PRENUMERATĄ 
OTRZYMASZ  

GRATIS  
KATALOG FIRM 
DROBIARSKICH 


