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Właściciel marki
BOVINO MINERAL NUTRITION 

Paweł Baliński

Każdego dnia razem 
budujemy Twoją 
przyszłość!

Jesteśmy grupą specjalistów z wielolet-
nim doświadczeniem w żywieniu zwierząt 
oraz w doradztwie zootechnicznym. Pasja 
związana z doradztwem żywieniowym 
oraz codzienna praca terenowa z hodow-
cami przerodziła się w założenie własnej 
marki – Bovino. 

Bovino to produkty oparte na naszych 
unikalnych recepturach, produkowane 
zawsze z zachowaniem najwyższego bez-
pieczeństwa, jakości oraz powtarzalności.

Bovino to także doradztwo żywieniowe 
i zootechniczne, codzienne wsparcie 
Twojej hodowli przez zespół żywieniow-
ców i lekarzy weterynarii. Wierzymy w to, 
że poprzez prawidłowe bilansowanie 
dawek pokarmowych można osiągnąć 
doskonałe wyniki produkcyjne, z zacho-
waniem zdrowotności i długowieczności 
zwierząt, poprawiając jednocześnie 
opłacalność produkcji poprzez obniżanie 
kosztów. W naszej pracy kierujemy się 
nadrzędnymi wartościami, czyli part-
nerstwem, zaufaniem oraz wieloletnią 
współpracą z hodowcami.
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE

Mineral Vit Specjal 
• Przeznaczony dla krów wysokowydajnych;
• Zawiera wysoki poziom witaminy A, D3, E oraz biotyny; 
•  Organiczne formy cynku, manganu, miedzi i selenu (selenome-

tionina) poprawiają wskaźniki rozrodu, zdrowotność wymienia 
oraz jakość rogu racicowego.

Opakowanie: 25 kg
Dawkowanie: 100-200g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mineral Vit Krowa
• Przeznaczony dla krów wysokowydajnych;
• Zawiera wysoki poziom witaminy A, D3, oraz E;
•  Zoptymalizowany pod kątem zawartości mikro i makroelementów;
•  Wysoki poziom cynku, miedzi i biotyny wpływa korzystnie 

na jakość rogu racicowego.
Opakowanie: 25 kg
Dawkowanie: 100-200g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mineral Vit Beta Karoten
•  Przeznaczony dla krów wysokoprodukcyjnych, w celu poprawy 

odporności oraz parametrów rozrodu;
•  Wysoki poziom witaminy A, D3, E oraz beta karotenu stymuluje 

lepszą manifestację rui u krów;
•  Beta karoten, witamina E, A oraz selen wspomaga dodatkowo 

układ odpornościowy zwierzęcia, obniżając poziom komórek 
somatycznych w mleku.

Opakowanie: 25 kg
Dawkowanie: 100-200g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mineral Vit Robotic
•  Przeznaczony dla gospodarstw z automatycznym systemem 

udoju;
•  Wysoki poziom witamin A, D3, E oraz selenu w formie seleno-

metioniny podnosi odporność zwierząt, co pozytywnie wpływa 
na parametry rozrodu oraz zdrowotność wymienia;

•  Wysoki poziom cynku, miedzi, manganu oraz biotyny korzyst-
nie wpływa na kondycję oraz jakość rogu racicowego;

•  Dodatkowo produkt wprowadza do dawki efektywny poziom 
drożdży aktywnych oraz dodatek na mykotoksyny.

Opakowanie: 25 kg
Dawkowanie: 150g/szt./dzień

Mineral Vit KZ
• Przeznaczony dla krów w okresie zasuszenia;
•  Posiada odwrócony stosunek wapnia do fosforu, co pozytyw-

nie wpływa na redukcję problemów w okresie okołoporodo-
wym, w dawkach o niskim poziomie kationów potasu i sodu,

•  Wysoki poziom witaminy A, D3, E  oraz selenu stymuluje odpor-
ność w okresie przejściowym;

•  Wysoki poziom cynku, miedzi i manganu w formach chelato-
wych oraz dodatek biotyny, korzystnie wpływają na jakość rogu 
racicowego po wycieleniu.

Opakowanie: 20 kg
Dawkowanie: 100-200g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bovino DCAB PLUS
•  Przeznaczony dla krów w okresie zasuszenia (na 2-3 tygodnie 

przed wycieleniem);
•  Wprowadza do dawki aniony chloru w celu prawidłowego 

bilansu ujemnego DCAB;
•  Wysoki poziom ładunku ujemnego (-8300 meq) obniża pH krwi, 

co wpływa na prawidłową gospodarkę hormonalną po wycie-
leniu;

•  Produkt zapobiega zaleganiom poporodowym, zatrzymaniu 
łożyska, przemieszczeniom trawieńca;

•  Produkt jest chętnie pobierany przez zwierzęta, dzięki zastoso-
waniu formy otoczkowanej.

 Opakowanie: 20 kg
 Dawkowanie: 150-300g/szt./dzień

Mineral Vit Multi Care 
Innowacyjny kompleks Multi Care to unikalne połączenie mikropierwiastków: cynku, miedzi, manganu i selenu 
w formie organicznej, zapewniające najwyższy poziom przyswajalności mikroelementów. Wspomaga zdrowot-
ność wymienia, jakość rogu racicowego oraz pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu rozrodczego krów.
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LINIA MULTI CARE
Składniki w 1 kg jedn. Mineral Vit 

Specjal
Mineral Vit 

Krowa
Mineral Vit 

Beta Karoten
Mineral Vit 

Robotic
Mineral Vit 

KZ
Bovino DCAB 

PLUS
wapń g 180 190 180 80 70 195
fosfor g 40 30 40 50 90 11
magnez g 85 60 80 80 130 50
sód g 75 85 70 65 70 -
siarka g - - - - 16 -
chlor g - - - - - 290
cynk ogólem mg 9000 11000 6500 10000 11500 -
tlenek cynku mg 6200 8500 4000 5000 9000 -
chelat cynku mg 2800 2500 2500 5000 2500 -
mangan ogółem mg 4000 5100 3000 5000 4000 -
tlenek manganu mg 3000 4100 1500 2500 3000 -
chelat manganu mg 1000 1000 1500 2500 1000 -
miedz ogółem mg 1000 1500 1000 1500 1500 -
siarczan miedzi mg 700 1200 600 1000 1200 -
chelat miedzi mg 300 300 400 500 300 -
żelazo ogółem mg - - - 2400 - -
siarczan żelaza mg - - - 2400 - -
selen ogółem mg 50 50 40 50 50 -
selenin sodu mg 35 40 30 30 30 -
chelat selenu mg 15 10 10 20 20 -
kobalt mg 40 25 60 100 35 -
jod mg 90 85 100 150 135 -
witamina A j.m. 900000 900000 850000 900000 900000 -
witamina D3 j.m. 160000 160000 125000 200000 100000 -
witamina E mg 5100 5000 5000 12000 7000 -
witamina B1 mg 100 10 90 150 20 -
witamina B2 mg 70 30 20 100 25 -
witamina B6 mg 60 25 40 110 25 -
witamina B12 mcg 500 260 510 1000 310 -
biotyna mcg 100000 100000 100000 150000 100000 -
kwas foliowy mg 20 4 20 35 10 -
D-pantotenian wapnia mg 100 65 200 217 60 -
niacyna mg 2550 2150 2150 2500 250 -
beta-karoten mg - - 1000 - - -
drożdże aktywne CFU/kg - - - 60,00 x109 - -
dodatek na mykotoksyny - - - - + - -
DCAB meq/kg - - - - -950 -8300
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MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE

Mineral Vit Classic
•  Produkt przeznaczony dla krów o niższej wydajności mlecznej 

oraz dla jałówek hodowlanych i młodzieży;
•  Optymalny poziom minerałów i witamin oraz wysoki poziom 

biotyny zapewnia młodzieży hodowlanej doskonałą jakość 
rogu racicowego, co przekłada się na dobry start w laktację.

Opakowanie: 25 kg
Dawkowanie: 100-200g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mineral Vit +
•  Produkt przeznaczony dla krów o niższej wydajności mlecznej 

oraz dla jałówek hodowlanych i młodzieży;
•  Optymalny poziom minerałów i witamin. 
Opakowanie: 25 kg
Dawkowanie: 100-200g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mineral Vit Mg
•  Produkt przeznaczony dla krów mlecznych w okresie pastwi-

skowym i opasów; 
•  Uzupełnia niedobory magnezu w dawkach dla krów mlecznych 

i bydła opasowego;
•  Polecany dla zwierząt żywionych dawkami pokarmowymi z 

dużym udziałem potasu (np. lucerna lub intensywnie nawożo-
ne potasem użytki zielone).

Opakowanie: 25 kg
Dawkowanie: 100-200g/szt./dzień

Mineral Vit Rozród
•  Produkt przeznaczony dla krów mlecznych oraz jałówek;
•  Uzupełnia niedobory beta karotenu oraz witaminy A i E, co 

pozytywnie wpływa na wskaźniki rozrodu i skuteczność inse-
minacji, a także lepszą manifestację rui;

•  Wysoki udział cynku, manganu i miedzi wpływa korzystnie na 
zdrowotność zwierząt.

Opakowanie: 25 kg
Dawkowanie: 100-200g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mineral Vit Extra
•  Produkt przeznaczony dla krów mlecznych; 
•  Optymalny poziom witamin A, D3 i E zapewnia dobrą zdrowot-

ność oraz wydajność, zawarta w produkcie biotyna poprawia 
jakość rogu racicowego;

•  Posiada w składzie odpowiednio dobrany stosunek mikroele-
mentów w postaci chelatów aminokwasowych. 

Opakowanie: 25 kg
Dawkowanie: 100-200g/szt./dzień

Mineral Vit Optimal
Zbilansowany poziom mikro i makroelementów dostosowany do wieku i wielkości produkcji. Najnowsza forma 
otoczkowania witamin i mikropierwiastków w systemie „BMP” zapewniająca najwyższą biodostępność i homo-
genność produktu.
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LINIA OPTIMAL
Składniki w 1 kg jedn. Mineral Vit Classic Mineral Vit + Mineral Vit MG Mineral Vit Rozród Mineral Vit Extra

wapń g 190 210 180 175 185
fosfor g 35 25 20 30 30
magnez g 75 60 150 75 70
sód g 80 85 50 90 85
siarka g - - - - -
chlor g - - - - -
cynk ogólem mg 6100 6000 5000 10000 6000
tlenek cynku mg 6100 6000 5000 10000 5450
chelat cynku mg - - - - 550
mangan ogółem mg 3000 4000 1600 7150 4000
tlenek manganu mg 3000 4000 1600 7150 3780
chelat manganu mg - - - - 220
miedz ogółem mg 1100 900 550 1550 1500
siarczan miedzi mg 1100 900 550 1550 1380
chelat miedzi mg - - - - 120
żelazo ogółem mg - - - - -
siarczan żelaza mg - - - - -
selen ogółem mg 30 35 20 50 50
selenin sodu mg 30 35 20 50 50
chelat selenu mg - - - - -
kobalt mg 65 20 - - 20
jod mg 100 80 - - 82
witamina A j.m. 500000 400000 400000 900000 800000
witamina D3 j.m. 55000 50000 35000 100000 140000
witamina E mg 3050 3000 1320 4000 4000
witamina B1 mg 10 15 210 - -
witamina B2 mg 30 30 - - -
witamina B6 mg 15 20 - - -
witamina B12 mcg 150 210 - 310 -
biotyna mcg 100000 - - - 80000
kwas foliowy mg 20 10 - 6 4
D-pantotenian wapnia mg 75 65 - 65 75
niacyna mg 3000 300 - 210 2050
beta-karoten mg - - - 1100 -
drożdże aktywne CFU/kg - - - - -
dodatek na mykotoksyny - - - - - -
DCAB meq/kg - - - - -
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KOREKTORY I PASZE

Mieszanki paszowe i korektory Bovino zostały opracowane i zbilansowane z uwzględnieniem wysokiej jakości kom-
ponentów zbożowych oraz białkowych, z zachowaniem najwyższych standardów produkcyjnych takich jak VLOG, 
co daje gwarancję bezpieczeństwa pod kątem produktów wolnych od GMO. Odpowiednia kompozycja surowcowa 
oraz zbilansowany poziom aminokwasów strawnych jelitowo – lizyny i metioniny zapewnia wysoką wydajność, przy 
optymalnym dawkowaniu pasz i korektorów Bovino. Prawidłowe zastosowanie produktów Bovino oraz surowców 
takich jak śruta rzepakowa chroniona barotermicznie i DDGS-u w dawkach dla krów mlecznych zapewnia odpowied-
nią podaż białka jelitowego, co przekłada się na możliwość obniżenia poziomu białka ogólnego w dawkach pokar-
mowych do 16% na kg s.m. TMR-u.

Składniki w 1 kg B.O. w g NEL w MJ nXP/kg DM RNB w g UDP w % CP Lys DI w g Met DI w g

Bovino Nutri Energo no GMO 80 6,8 150 -6,9 34 5,8 1,7
Bovino Nutri 19 no GMO 190 6,5 185 4,3 34 6,5 2,1
Bovino Nutri Sart 20 no GMO 200 7,6 195 3,7 36 7,3 2,1
Bovino Nuti 22 no GMO 220 6,6 195 7,5 33 7 2,2
Bovino Nutri 40 – Kubuś no GMO 400 6 215 33 25,6 8 2,5
Bovino Nutri Bull no GMO 330 6,5 250 17,5 37 9,6 2,7
DDGS 35 no GMO 350 7,3 280 15,6 45 9,3 3,6
Śruta rzepakowa ekspandowana no GMO 340 6,5 332 5,83 63 15,1 4,5
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Bovino Palm                                                                
Materiał paszowy uzupełniający
Tłuszcz palmowy obojętny dla żwacza (chroniony), 
frakcjonowany, produkt roślinny

Korzyści ze stosowania Bovino Palm:
- poprawia bilans energii w organizmie, 
- wpływa korzystnie na rozród,
- podnosi wydajność oraz procent białka w mleku,
-  redukuje stres cieplny w okresie letnich upałów – w wyniku trawienia tłuszczu, 

wydziela się mniej ciepła niż przy trawieniu skrobi czy włókna,
-  nie pogarsza strawności włókna surowego.

Przeznaczenie: krowy mleczne
Dawkowanie: 250-500g/szt./dzień od wycielenia do 150 dnia laktacji
Opakowanie: worek 25 kg
Produkt NON GMO

Bovino Palm to wysokiej jakości frakcjonowany tłuszcz palmowy, 
obojętny dla żwacza o bardzo dużej przyswajalności oraz energetyczności 
(26 MJ NEL/kg). Przeznaczony jest dla krów wysokowydajnych w okresie 
niedoborów energetycznych – czyli od wycielenia do szczytu laktacji. 
Stosowanie produktu Bovino Palm 250-500 g/szt./dzień znacznie 
zmniejsza ryzyko zaburzeń metabolicznych.
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DODATKI PASZOWE

Bovino Power Omega
Produkt oparty na tłuszczu chronionym przeznaczony w szcze-
gólności dla krów o wysokim potencjale produkcyjnym. Uzu-
pełnia niedobory energetyczne krów w pierwszej fazie laktacji 
do 60 dnia. Bovino Power Omega – ogranicza ryzyko nadmiernej 
utraty kondycji po wycieleniu, zmniejsza ryzyko występowania 
ketozy oraz podnosi procent białka w mleku. Obecność kwasów 
omega 3 i 6 w produkcie poprawia parametry rozrodu (sku-
teczność inseminacji oraz implantację embrionów). Polecany 
w szczególności przy embriotransferze. 
Dawkowanie: 300-500 g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bovino Palm 
Sypki tłuszcz chroniony palmowy (o zawartości tłuszczu 99%) 
przeznaczony dla krów wysokowydajnych w pierwszej fazie 
laktacji. Pochodzący z frakcjonowanego oleju palmowego, za-
wiera naturalny glicerol, produkt obojętny dla żwacza. Wartość 
energetyczna: 26 MJ NEL/kg.
Dawkowanie: 250-500 g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bovino Activ
Aktywne drożdże – szczep Saccharomyces Cerevisiae CNCMI 
– 1077 Levucell o koncentracji 1x1011 CFU/kg. Produkt mini-
malizuje ryzyko wystąpienia subklinicznej kwasicy, podnosi 
pH żwacza, co pozytywnie wpływa na strawność włókna oraz 
lepszy bilans energetyczny dawki pokarmowej. Aktywne komórki 
drożdży poprawiają funkcjonowanie enzymatyczne żwacza.
Dawkowanie: 100 g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bovino Activ HC
Aktywne drożdże szczepu Saccharomyces Cerevisiae 
Sc 47 o koncentracji 1x1012 CFU/kg. Produkt stymuluje mikro-
florę, co pozytywnie wpływa na redukcję kwasu mlekowego 
oraz stabilność pH płynu żwacza. Poprawia strawność włókna, 
zmniejsza ryzyko kwasicy i wpływa na wyższe pobranie suchej 
masy. 
Dawkowanie: 50 g/szt./dzień krowy mleczne, 15-30 g/szt./dzień 
jałówki hodowlane

Bovino Myko-Toks XL
Preparat wiążący mykotoksyny w dawkach dla krów mlecznych 
i jałówek oraz bydła opasowego. Unikalna mieszanka adsor-
bentów, posiada szerokie spektrum działania, ze zwiększoną 
skutecznością wiązania zearalenonu (ponad 99%). Nie ulega 
strawieniu w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu skutecznie 
usuwa mykotoksyny (wydalane są z odchodami). Produkt nie 
wiąże składników odżywczych (witamin). Polecany w przypadku 
wystąpienia problemów w rozrodzie spowodowanymi mykotok-
sykozami.
Dawkowanie: 50 -100g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mineral Vit Beta Karoten 4500
Produkt z podwyższoną zawartością beta karotenu przezna-
czony dla krów z problemami z rozrodem. Pozytywnie wpływa 
na funkcjonowanie jajników, co objawia się lepszą manifestacją 
rui. Produkt podnosi również odporność w okresie okołoporodo-
wym oraz koncentrację przeciwciał w siarze.
Dawkowanie: 50 -100g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bovino Ruminoks 100 – M
Produkt dla krów wysokowydajnych – uzupełnia niedobory 
metioniny dostępnej jelitowo w okresie okołoporodowym oraz 
przez pierwszych 60 dni laktacji. Prawidłowy bilans metioniny 
w dawkach pokarmowych dla krów wysokoprodukcyjnych (sto-
sunek lizyny do metioniny 3:1) pozytywnie wpływa na wydajność 
oraz zawartość białka w mleku. Dodatek chronionej metioniny 
zabezpiecza przed ketozą oraz stłuszczeniem wątroby. Dodat-
kowo wpływa na jakość embrionów, co przekłada się na niższą 
śmierć zarodkową w okresie implantacji.
Dawkowanie: 50 -100g/szt./dzień
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bovino Hepato Liquid
Płynny dodatek paszowy przeznaczony dla krów w okresie oko-
łoporodowym oraz przy problemach z wątrobą. Wysoki poziom 
witamin z grupy B oraz dodatek niacyny, choliny i ekstraktów ro-
ślinnych usprawnia pracę wątroby, poprzez efektywne usuwanie 
trójglicerydów, co zapobiega stłuszczeniu wątroby. Prekursory 
glukozy w formie gliceryny, glikolu oraz dodatek sorbitolu do-
starczają szybko dostępnego źródła energii, co niweluje ujemny 
bilans energetyczny w pierwszym okresie laktacji.
Dawkowanie: 300-500g/szt./dzień w formie wlewek do pyska 
lub na systemach płynnego dozowania (stacje paszowe i roboty 
udojowe.)
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PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE

Bovino Optima 
Pełnoporcjowe preparaty mlekozastępcze Bovino optima oparte są na wysokiej jakości komponentach mlecznych. 
Prawidłowo zbilansowany skład umożliwia optymalne przyrosty oraz pełne wykorzystanie potencjału genetycznego 
cieląt. Dodatek probiotyku oraz zakwaszacza, minimalizuje ryzyko występowania biegunek. Skład surowcowy oparty 
jest na wysokiej jakości białkach mleka oraz wysoce strawnych i dobrze przyswajalnych przez cielęta tłuszczach. 

Składniki w 1 kg jedn. Bovino Optima Start Bovino Optima Grow Bovino Optima Linen

białko surowe g 220 200 190
włókno surowe g 0 2 19
tłuszcz surowy g 190 160 150
laktoza g min. 490 min. 420 min. 330
probiotyk B. licheniformis, B.subtilis, CFU/kg 1,3x109 1,3x109 1,3x109

wapń g 30 20 22
fosfor g 20 17 17
magnez g 3,3 3,5 5
sód g 1,3 2 2
cynk (siarczan cynku) mg 180 180 180
mangan (siarczan manganu) mg 34 42 -
miedź (siarczan miedzi) mg 7 8,19 10,5
żelazo (siarczan żelaza) mg 80 98 143
selen (selenin sodu) mg 0,22 0,22 0,2
jod mg 4,55 3,7 3,5
witamina A j.m 23500 23200 23000
witamina D3 j.m 3750 3680 3650
witamina E mg 130 130 130
witamina C mg 150 150 150
witamina K3 mg 4 4 4

OPAKOWANIE kg 20 20 20
ZASTOSOWANIE od 3 dnia życia od 4 dnia życia od 10 dnia życia
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PASZE DLA CIELĄT

Linia pasz dla cieląt Bovino Nutri to mieszanki paszowe uzupełniające zawierające w swoim składzie najwyższej ja-
kości komponenty. Odpowiednio zbilansowany skład, zapewnia wysoką smakowitość i jest chętnie pobierany przez 
cielęta już od pierwszych dni życia. Wysoki udział zbóż: jęczmienia, pszenicy, kukurydzy oraz komponentów białko-
wych – śruty sojowej przyczynia się do prawidłowego rozwoju przedżołądków oraz pozwala wykorzystać w pełni 
potencjał wzrostowy w pierwszym okresie życia. 

* forma chroniona witamin A, D3, E

Składniki w 1 kg jedn. Bovino Nutri Bobo non GMO Bovino Nutri Junior non GMO

B.O. g 190 180
Energia metaboliczna MJ 12,5 11,5
UDP % 37 37
nXP g 170 165
Witamina A* j.m. 8000 8000
Witamina D3*  j.m. 800 800
Witamina E*  mg 8 8

OPAKOWANIE kg 25 25
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SERWIS ŻYWIENIOWY I DORADZTWO

KOMPONENTY ORAZ SUROWCE PASZOWE 

W ofercie posiadamy również śruty poekstrakcyjne, komponenty białkowe poddane obróbce termicznej 
(źródło białka chronionego), energetyczne surowce paszowe w formie płynnej oraz surowce mineralne.

Śruta poekstrakcyjna sojowa HIPRO 46%   Melasa buraczana
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa NON GMO 34%   Sól pastewna
DDGS kukurydziany NON GMO 29-34%    Kwaśny węglan sodu
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa chroniona NON GMO 34% Kreda pastewna
Gliceryna paszowa NON GMO 80%    Tlenek magnezu

•  Precyzyjne bilansowanie dawek pokarmowych w oparciu 
o program żywieniowy BESTMIX (z uwzględnieniem strawnych 
aminokwasów). 

•  Bilansowanie dawek pokarmowych w okresie okołoporodowym 
według modelu amerykańskiego. 

•  Analizy pasz objętościowych i treściwych w niezależnych 
laboratoriach w kraju i za granicą.

•  Analiza zawartości mykotoksyn w surowcach paszowych oraz 
dawkach pokarmowych – interpretacja wyników oraz podjęcie 
działań zaradczych, minimalizujących ich negatywne skutki. 

•  Układanie indywidualnych receptur mieszanek paszowych 
uzupełniających (MPU) pod zapotrzebowanie oraz problemy 
danego stada. 

•  Analiza struktury dawek TMR (sita TMR) oraz strawności 
dawki pokarmowej (sita kałowe). 

•  Układanie dawek w okresie przejściowym z uwzględnieniem 
bilansu kationowo-anionowego (DCAB), analiza pH moczu 
w okresie okołoporodowym.

•  Doradztwo w zakresie profilaktyki i prewencji chorób 
(m.in. mastitis, choroby zakaźne, szczepienia), problemy na tle 
żywieniowym związane z rozrodem oraz racicami.

•  Doradztwo w zakresie dobrostanu i poprawy komfortu zwierząt 
– zarówno na istniejących jak i projektowanych obiektach.

•  Obniżanie kosztów żywienia, z uwzględnieniem potencjału 
produkcyjnego zwierząt oraz zachowaniu wysokiej 
zdrowotności.
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consulting

AGRO FEED CONSULTING
Kamionek 7/1
12-100 Szczytno
biuro@agrofeed-balinski.pl
tel. +48 667 38 65 88
www.agrofeed-balinski.pl

Twój Dystrybutor marki BOVINO: 


