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M
ieszalnia pasz 
Lira funkcjo-
nuje na ryn-
ku  od 1996 r. 
Jej założyciel 
Rajmund Lira 

od samego początku zdawał 
sobie sprawę z tego, iż nie 
będzie mógł rywalizować ze 
światowymi koncernami w tej 
branży ani kapitałem czy też 
ilością wytwarzanej paszy. 
Jest jednak coś, co pozwoliło 
mu na rynku osiągnąć sukces.

– Od samego początku 
firma postawiła na jakość 
za rozsądną cenę – mówi 
dr Arkadiusz Michalak, głów-
ny technolog w firmie Lira. 

– Aby iść w tym kierunku, po-
trzebny jest jednak nieustan-
ny rozwój oraz wprowadzanie 
nowości. Trzeba być iść o dwa 
kroki przed konkurencją.

Dbając o jakość, która m.
in. przejawia się w wysokiej 
przyswajalności paszy przez 
zwierzęta, Lira jako jedna 
z pierwszych mieszalni w Pol-
sce do produkcji wprowadzi-
ła proces ekstruzji. Polega 
on na tym, że komponenty, 
z których powstaje pasza, 
są poddawane skomplikowanej ob-
róbce hydro-baro-termicznej. Niemal 
od samego początku krzywiński 
producent wytwarza paszę dla pra-
wie wszystkich gatunków zwierząt 
gospodarczych i domowych. Dwa 
lata temu otwierając trzeci zakład, 
Rajmund Lira postanowił w jeszcze 
większym stopniu skupić się na pro-
duktach przeznaczonych dla młodych 
zwierząt. Rozpoczął wówczas wytwa-
rzanie prestarterów dla prosiąt pod 
marką „Porcus”, która jest konty-
nuacją dawnego produktu „Prosia-
czek”. Zakład jako jedyny w Polsce 
produkuje produkty wyłącznie dla 
tej grupy zwierząt.

– W mieszalni „Porcus” na bazie 
najnowocześniejszych ekstruderów 
marki Kahl kilkanaście miesięcy te-
mu opracowaliśmy nowy produkt. 
Są to ekstrudowane zboża w formie 
chrupek, które poza nami nikt w Pol-
sce jeszcze nie wytwarza – wyjaśnia 
dr Arkadiusz Michalak. – Są one prze-
znaczone dla cieląt oraz koni.

Dla wielu pasza dla zwierząt 

wyglądająca jak zwykłe chrupki 
kukurydziane lub zbożowe mogła-
by się wydawać ekstrawagancją lub 
snobistycznym pomysłem. Jak się 
jednak okazuje, ta forma nie jest 
przypadkowa. Dzięki rozerwaniu 
struktur komórkowych poprawia 
się jej strawność. Jest ona wówczas 
lepiej wykorzystywana przez zwie-
rzęta, co przejawia się wysokimi 
przyrostami.

– Jest to szczególnie ważne w przy-
padku cieląt ponieważ, jak wiadomo,  
w chwili urodzenia w stu procentach 
funkcjonuje u nich tylko trawieniec,  
natomiast przedżołądki rozwijają 
się dopiero po upływie 3-4 miesię-
cy – opowiada dr Arkadiusz Micha-
lak. – Aby w tym czasie cielak mógł 
przyswoić paszę i maksymalnie wy-
korzystać jej składniki z korzyścią 
dla zdrowia, musi być ona specjal-
nie przygotowana. Każdy z nas wi-
dział niemowlaka jedzącego chrup-
ki kukurydziane. Są one smaczne 
i zdrowe. To samo zboże, z którego 
są wykonane, nie poddane procesowi 

ekstruzji, a tylko zmielone, 
jest produktem o całkowicie 
innej strawności. Nikt z nas 
nie odważyłby się ich podać 
małym dzieciom. Tak samo 
jest ze zwierzętami.

Produkty z linii chru-
pek według dr Michalaka 
łączą w sobie bardzo dobrą 
strawność z odpowiednią 
formą fizyczną, pobudzającą 
układ pokarmowy do szyb-
szego rozwoju przedżołąd-
ków. Obok chrupek część 
mieszanek stanowi granu-
lat zawierający pozostałe 
składniki pokarmowe. Klu-
czową rolę odgrywa w nim 
mieszanka uzupełniająca 
o-MEGA L. Podstawowym 
surowcem użytym do jego 
produkcji jest siemię lniane 
bogate w kwasy omega -3. 
Jak dodaje dr Arkadiusz Mi-
chalak,  musi być ono podda-
ne ekstruzji, ponieważ – jak 
wiadomo – mimo że zawiera 
całą gamę związków wpływa-
jących korzystnie na orga-
nizm, posiada w sobie kwas 
pruski bardzo niebezpieczny 
dla zwierząt. W przeszłości 
pozbywano się go poprzez 

moczenie nasion lnu. Obecnie wy-
korzystuje się do tego nowe tech-
nologie, jak m.in. ekstruzja. Całość 
mieszanki jest uzupełniona odpo-
wiednim kompleksem mineralno-
-witaminowym. Według dr Micha-
laka rolnik, chcąc mieć zdrowe 
i silne cielęta, powinien pamiętać, 
że idealna pasza starter powinna 
charakteryzować się dobrą straw-
nością oraz odpowiednią strukturą. 
Chrupka taka właśnie jest.

W ofercie firma posiada ją w dwóch 
wersjach z GMO oraz bez roślin ge-
netycznie modyfikowanych. Można 
je kupić we wszystkich punktach 
sprzedaży firmy Lira. Jak zdradza 
rozmówca, zainteresowanie nimi jest 
coraz większe.

– W siedzibie naszej grupy można 
kupić chrupki od Liry – mówi Marek 
Marciniak, prezes Grupy Producen-
tów Trzody Chlewnej w Czempiniu. 

– Wielu naszych członków hoduje też 
bydło i widać że coraz więcej z nich 
przekonuje się do tego typu paszy.

 Gerwazy Konopczyński

Krzywińska firma Lira, 
jako pierwsza w Polsce, 
produkuje paszę 
w formie chrupek

 VJEST ONA PRZYJAZNA DLA UKŁADU POKARMOWEGO 
    MŁODYCH ZWIERZĄT
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Taka forma paszy nie jest przypadkowa


