


Pasze dla kur niosek

NIOSKA dla kur niosek 

WIEJSKIE JAJKO z gniecioną kukurydzą

ZDROWE JAJKO zawiera ekstrudowane płatki kukurydziane
                i całe ziarna zbóż                                       

KACZKA/GĘŚ 1 dla kaczek  od 0 do 3 tyg. życia, dla gęsi od 0 do 5 tyg. życia

KACZKA/GĘŚ 2 dla kaczek od 4 do 7 tyg. życia, dla gęsi od 6 do 10 tyg. życia

Pasze dla kaczek i gęsi

INDYK 1 dla indyków od wyklucia do 8 tyg. życia

INDYK 2 dla indyków od 9 tyg. życia do uboju

Pasze dla indyków

PRZEPIÓRKA dla przepiórek  w okresie nieśności

Pasze dla przepiórek

KURCZAK 1 dla kurcząt od  wyklucia do 8 tyg. życia

KURCZAK 2 dla kurcząt od 9 do 16 tyg. życia

Pasze dla kurcząt

BROJLER 1 dla brojlerów od wyklucia do 4 tyg. życia

BROJLER 2 dla brojlerów od 5 tyg. życia do uboju

Pasze dla brojlerów



ma właściwości prozdrowotne. Korzystnie wpływa na wątrobę, 
wspomagając jej regenerację. Działa przeciwzapalnie  i przeciw-
utleniająco. Stymuluje układ odpornościowy. Wpływa regulująco na 
proces trawienia. Zwiększa wydzielanie soków trawiennych i poprawia 
apetyt.

Ostropest plamisty (Zdrowe Jajko)

jest cennym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 
NNKT (omega-3 i omega-6), mających optymalny wpływ na prawidłowe 
funkcjo-nowanie organizmu. Wspiera układ pokarmowy, rozrodczy, 
skórny oraz odpornościowy. Wykazuje działanie przeciwzapalne 
i dietetyczne.  Charakteryzuje się wysoką wartością energetyczno-
białkową. 

Siemię lniane (Zdrowe Jajko)

Ekstrudowane płatki kukurydziane są lekkostrawne i przyswajalne. 
Charakteryzują się wysoką wartością energetyczną.  Zawierają znaczne 
ilości wit. E, B-karotenu i naturalnych barwników, dzięki którym uzyskuje 
się intensywne zabarwienie żółtka jaj.

Kukurydza

Ekstrakty ziołowe poprawiają odporność immunologiczną zwierząt, 
zmniejszając tym samym podatność na choroby oraz śmiertelność.

Zioła

Połączenie ekstrudowanej śruty rzepakowej i śruty poekstrakcyjnej 
sojowej jest unikatową kompozycją surowców białkowych. 
Charakteryzuje się bogatym profilem aminokwasowym oraz wysoką 
strawnością i przyswajalnością białka. Dzięki temu zwiększa się przyrost 
oraz zmniejsza zużycie paszy.

Golden Protein + Soja



 Specjalnie dobrane komponenty oraz właściwa forma paszy sprawiają, że ptaki 

chętnie ją pobierają. Wysoka jakość składników, optymalny skład surowcowy oraz właściwa 

struktura produktów gwarantują najlepsze wyniki produkcyjne. Widoczna jest poprawa 

takich parametrów jak: nieśność, masa jaj, jakość skorupy oraz jakość i masa ciała ptaków.

 Szanowny Kliencie, pragniemy zapewnić Cię, że nasza firma na każdym etapie 

produkcji i dystrybucji dba o zachowanie najwyższej jakości, gdyż „jakość pamięta się o 

wiele dłużej niż cenę.''

 Wykorzystywane w produkcji surowce białkowe, energetyczne, witaminowo-

mineralne oraz dodatki żywieniowe (fitobiotyki)  cechują się wysoką strawnością, 

przyswajalnością i smakowitością. Komponentem, który wyróżnia produkty z linii DROBEK 

jest Golden Protein. Ten nowej generacji białkowy surowiec, w połączeniu z tradycyjną 

poekstrakcyjną śrutą sojową, stanowi unikatowe połączenie komponentów białkowych. 

Surowcami zbożowymi wykorzystywanymi do produkcji pasz drobiowych są krajowe zboża, 

głównie pszenica i kukurydza.  

 W celu poprawy efektywności żywienia oraz zachowania zdrowia i kondycji 

ptaków zastosowano w linii DROBEK naturalne ekstrakty ziołowe. Zwiększają one odporność 

immunologiczną zwierząt zmniejszając, tym samym,  podatność na choroby oraz 

śmiertelność. 

 Smaczna pasza nie tylko wpływa na poprawę apetytu zwierząt, ale również 

wywiera bardzo korzystny wpływ na walory kulinarne produktów drobiowych, takich jak 

mięso i jaja. Wrażenia smakowe i aromatyczne mięsa drobiowego i jaj są wyjątkowe! 

 Linia wyrobów DROBEK rekomendowana jest do produkcji drobiu w systemie 

chowu przyzagrodowego. W trosce o zachowanie najwyższej jakości oferowanych produktów 

używamy wyłącznie najwyższej jakości komponentów, kierując się zasadą: jaki surowiec, 

taki produkt. Dzięki temu nasze produkty są bezpieczne i zdrowe, zarówno dla ptaków, jak 

i dla ludzi.                                                                                                                                                             

Szanowny Kliencie!
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