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lucerna
BIAŁKO

12 - 23 %

NDF

40 -45 %

ADF

28 - 35 %

WILGOTNOŚĆ

< 12 %

OKRES ZBIORÓW

Czerwiec - Październik

Lucerna - Alfalfa (Medicago Sativa)
jest doskonałym źródłem bardzo
dobrze wchłanianych substancji
odżywczych, takich jak białka,
witaminy i składniki mineralne.

SUGerowana dla:
• laktacja
• wzrost

• wzrost
• ciąża

• laktacja
• reprodukcja
• wzrost
• sport

• laktacja

• laktacja

• znoszące jajka

• laktacja

• wzrost

opakowanie:
BALoty
Baloty duże
800 - 900 kg
• Wiązane stalową liną
Długość włókna:
• 3 - 5 cm
• 5 - 10 cm
• > 10 cm
Baloty małe
18-22 kg
Długość włókna: 3 - 10 cm
• Nacięte na 4 części
• Bezpyłowe
• Opakowanie plastikowe nadające się do recyklingu
• 48 balotów na palecie

Podwójnie skompresowane Baloty
25, 40, 80 kg
Długość włókna: > 10 cm
• Wiązane nylonowymi sznurkami nadającymi się do recyklingu
• Baloty mogą być na palecie lub luzem

granulat
Granulat
Średnica granulki: 4, 6, 8, 10, 18 mm
Dostępne:
• w 20 - 25 kg workach (60 worków/paleta)
• big bag 500 - 1500 kg
• luzem
Kruszony granulat
Dostępne:
• w 20 kg workach (60 worków/paleta)
• big bag 500 - 1200 kg
• luzem

WAFle - kostki
3x6 cm lub 3x3 cm
Dostępne:
• w 18 kg workach
(70 worków/paleta)
• big bag 500 - 1200 kg
• luzem
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RYEGRASS
BIAŁKO

7 - 12 %

NDF

55 - 64 %

ADF

39 - 45 %

WILGOTNOŚĆ

< 12 %

OKRES ZBIORÓW

Kwiecień - Maj

Ryegrass jest smaczną paszą skomponowaną
z mieszanki różnych traw (Phleum pratense, Lolium
italicum, Lolium perenne, Poa pratensis, Dactylis
glomerata, Bromus inermis, Bromus catharticus,
Festuca rubra, Medicago sativa),

które
są źródłem wysokiej jakości
łatwostrawnego białka.

SUGerowana dla:
• laktacja
• wzrost
• sucha faza

• wzrost
• ciąża

• odpoczynek
• lekka praca

• laktacja

• laktacja
• wzrost

• laktacja
• wzrost
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opakowanie:
BALoty
Baloty duże
700 - 800 kg
• Wiązane stalową liną
Długość włókna:
• 3 - 5 cm
• 5 - 10 cm
• > 10 cm
Baloty małe
18 kg
Długość włókna: 3 - 10 cm
• Nacięte na 4 części
• Bezpyłowe
• Opakowanie plastikowe nadające się do recyklingu
• 48 balotów na palecie

Podwójnie skompresowane Baloty
25, 40, 80 kg
Długość włókna: > 10 cm
• Wiązane nylonowymi sznurkami nadającymi się do recyklingu
• Baloty mogą być na palecie lub luzem

granulat
Granulat
Średnica granulki: 6, 8, 10, 18 mm
Dostępne:
• w 20 - 25 kg workach (60 worków/paleta)
• big bag 500 - 1500 kg
• luzem
Kruszony granulat
Dostępne:
• w 20 kg workach (60 worków/paleta)
• big bag 500 - 1200 kg
• luzem

WAFle - kostki
3x6 cm lub 3x3 cm
Dostępne:
• w 18 kg workach
(70 worków/paleta)
• big bag 500 - 1200 kg
• luzem
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słoma .

zbozowa
BIAŁKO

2-3%

NDF

72 - 81 %

ADF

47 - 55 %

WILGOTNOŚĆ

< 12 %

OKRES ZBIORÓW

Czerwiec - Lipiec

Słoma zbożowa jest pozyskiwana z różnych roślin
zbożowych, takich jak: pszenica, jęczmień czy
orkisz. Może być używana jako suplement
białkowy podczas karmienia zwierząt
lub jako silnie absorbująca,
mało pyląca ściółka.

SUGerowana dla:
• ściółka
• wzrost
• sucha faza

• ściółka

• ściółka

• ściółka

• ściółka

• ściółka

• ściółka
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opakowanie:
BALoty
Baloty duże
600 - 700 kg
• Wiązane stalową liną
Długość włókna:
• 3 - 5 cm
• 5 - 10 cm
• > 10 cm
Baloty małe
13 kg
Długość włókna: 3 - 10 cm
• Nacięte na 4 części
• Bezpyłowe
• Opakowanie plastikowe nadające się do recyklingu
• 48 balotów na palecie

Podwójnie skompresowane Baloty
25, 40, 80 kg
Długość włókna: > 10 cm
• Wiązane nylonowymi sznurkami nadającymi się do recyklingu
• Baloty mogą być na palecie lub luzem

granulat
Granulat
Średnica granulki: 6, 8, 10, 18 mm
Dostępne:
• w 20 - 25 kg workach (60 worków/paleta)
• big bag 500 - 1500 kg
• luzem
Kruszony granulat
Dostępne:
• w 20 kg workach (60 worków/paleta)
• big bag 500 - 1200 kg
• luzem

WAFle - kostki
3x6 cm lub 3x3 cm
Dostępne:
• w 18 kg workach
(70 worków/paleta)
• big bag 500 - 1200 kg
• luzem
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pasze
organiczne
Dzięki bardzo żyznym glebom i optymalnym opadom

stosowania dodatków i środków konserwujących.

deszczu w ciągu roku, Gruppo Carli hoduje rośliny na

Decyzją wybrania zróżnicowanych metod uprawy i do-

przyszłe

dodatkowego nawodnienia, a także bez użycia użyźniaczy

kładnego przetwarzania surowców pozwoliły ﬁrmieGruppo Carli uzyskać certyﬁkat produktów ekolo-

i chemicznych dodatków w różnych fazach procesu pro-

gicznych w całym zakresie oferowanych produktów,

dukcyjnego. Lucerna, Ryegrass i Słoma są wolne od

według norm włoskich jak i międzynarodowych.

pasze

w

naturalny

sposób

bez

użycia

GMO, poddawane obróbce mechanicznej, unika się

UNI EN ISO 9001:2008

Firma Gruppo Carli oferuje certyﬁkowane produkty
ekologiczne: Lucernę, Ryegrass i Słomę zbożową, wszy-

bez herbicidów
bez chemikaliów
bez gmo
bez nawozów
bez konserwantów
bez pestycydów bez dodatków
stkie dostępne w balotach lub granulacie.
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zalety
lucerny
Lucerna jest paszą bardzo chętnie pobieraną przez zwierzęta,
co przy dużej zawartości białka i wysokiej strawności powoduje wzrost
wydajności mlecznej krów, oprócz białka dostarcza kompletu
aminokwasów egzogennych, soli mineralnych, zwłaszcza wapnia, fosforu,
potasu, magnezu oraz całą gamę mikroelementów.
Jest przy tym niezwykle bogatym źródłem karotenu oraz witamin: K, A, B2, C, E
oraz włókna bardzo dobrze wpływającego na jakość pasz.
Poza tym warto przytoczyć fakt, że zawartość karotenu w lucernie jest 3-krotnie wyższa
niż w kiszonce z kukurydzy. Dobrze przygotowana pasza z lucerny, np. siano, pokrywa
zapotrzebowanie wysokowydajnych krów na białko i zastępuje wysokobiałkowe pasze
treściwe. Lucerna jest bezsprzecznie najoptymalniejszym źródłem wysokowartościowego
białka spośród wszystkich roślin paszowych uprawianych w gospodarstwach rolnych.
Przy dominującej roli kukurydzy, jako podstawowym składniku żywienia, wręcz nadmiarze kiszonki
z niej, lucerna zapewnia dawce żywieniowej odpowiednią strukturę fizyczną, ułatwiając bakteriom
dostęp do składników pokarmowych, co sprzyja ich intensywnemu rozwojowi, stymuluje też
ślinienie się krów. Również białko zawarte w lucernie wydatnie pobudza rozwój tychże bakterii,
niezbędnych przecież w całym procesie trawienia.
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ROLNICTWO
WEDŁUG

GRUPPO CARLI
Jakość zielonki zależna jest od wielu czynników takich jak:
1. Faza siewu. Tylko Grupa Carli sieje na włoskich polach
specjalnie wybrane i produkowane nasiona, bez zastosowania nawozów chemicznych, pestycydów oraz sztucznego

3. Przetwarzanie. Pordukty Gruppo Carli mogą być suszone na słońcu lub mechanicznie. Podczas procesu
suszenia mechanicznego lucernę umieszcza się w piecu
gdzie energia gorącego powietrza uzyskiwana jest ze
spalania naturalnych materiałów, usuwana jest

nawadniania.

większość wody ze świeżej zielonki, zachowane są
2. Faza zbioru. Produkt jest delikatnie zbierany i zabezpie-

oryginalne właściwości pokarmowe i ułatwione jest

czany, utrzymany w czystości, nawet podczas najbardziej

przechowywanie.

gorących godzin dnia. Zbór następuje we wczesnej fazie

Po zakończeniu procesu suszenia produkt (o wilgotności

wzrostu - w momencie uzyskania przez roślinę najwyżego

10-15%) jest prasowany i wiązany w prostokątne lub małe

poziomu białka i włókna.

baloty, bądź też granulowany lub peletowany.

od

nasiona

do

karmidła

.
ZRÓWNOWAZONA
UPRAWA
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4. Przechowywanie i opakowania.
Systemy pakowania i przechowywania gotowego
produktu w wentylowanych magazynach
gwarantują przechowywanie granulatu i balotów
bez stosowania dodatków syntetycznych.

5. Kontrola jakości.
W celu zagwarantowania stałej jakości i świeżości
produktu, przeprowadzane są kontrole dzienne
oraz dla całych procesów produkcyjnych, zarówno
surowców, jak i wyrobów gotowych, utrzymywana
jest stale ścisła procedura identyfikowalności.
Gwarancję wysokiej jakości dają także inspekcje
zewnętrznych jednostek certyfikujących, takich
jak Suolo e Salute, Cermet i SGS przeprowadzane
dla zbiorów, procesów produkcji i magazynowania.

Produkty Gruppo Carli są znane i cenione na całym
świecie: doświadczenie w przemyśle, znajomość biznesu
i innowacyjne technologie sprzyjały istotnej ekspansji
zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej. Główne rynki to
Europa i kraje poza UE, takie jak Środkowy Wschód,
Afryka Północna i Daleki Wschód.
11

nasze spółki
POLAND, RWE TRADE Sp. z o.o.
Wyłączny dystrybutor

Współwłaściciel firmy - Michał Wentruba pracuje na polskim, szeroko
pojętym rynku paszowym od 1997 r. roku. Kwintesencją jest

ul. Szczecińska 6A, post box 18, PL-72100 Goleniów
tel.: +48 91 881 25 02 fax: +48 91 881 25 03

przekształcenie działalności i powołanie wraz z grupą Trasko Invest R
sp. z o.o. spółki RWE - Trade. Firma RWE-Trade sp. z o.o. działa na styku
sektorów oleo-chemicznych, energetycznych, paszowych dostarczając

www.rwe-trade.com
e-mail: rwe@rwe-trade.com

surowce wykorzystywane do produkcji w poszczególnych sektorach.
Siedziba firmy mieści się Goleniowie, tutaj też znajduje się jej biuro
handlowe. Nadzór jakościowy w naszej firmie prowadzi

sp. z o.o.

UNI EN ISO 9001:2008

PUNTO VERDE s.s.
Via Punta, 12
44020 Migliaro - Ferrara
Tel. 0533 654286 - Fax 0533 608042

TRE C s.s.
Via Del Campo Sportivo, 15
48123 Mezzano - Ravenna
Tel. 0544 523133 - Fax 0544 410021

IL VALLONE s.s.
Via Porta Vallone, 24
44010 Filo di Argenta - Ferrara
Tel. e Fax 0532 802074

SICEM srl
Registered Ofﬁce: viale Tiberio, 11 - 47921 Rimini

CIDIERRE s.r.l.
Via Torello, 13
47865 Pietracuta di San Leo (RN)
Tel. 0541 923044 - Fax 0541 923454

Headquarters:
via Torello, 13 - 47865 Pietracuta di San Leo (RN)

FARINE LAZIALI s.s.

tel. +39 0541 923044 - fax +39 0541 923454

Loc. Piana della Molinara
00060 Ponzano Romano - Roma
Tel. 0765 338040 - Fax 0765 338313

www.gruppocarli.com
PUNTO
VERDE

IL VALLONE

TRE C

CIDIERRE

FARINE
LAZIALI

Mamy

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie wdrożeń
międzynarodowych i krajowych systemów zarządzania

systemy, których potrzebujesz!
Systemy
FSSC22000

KAT

ISO 9001

HACCP

FAMIQS

ISO 22000

GMP+

QS

SCC

BRC

ISCC

ISMS

IFS

REDCert

ELASTYCZNIE

TERMINOWO

EKONOMICZNIE

WYDAJNIE

Wdrożenia
Projektujemy, wdrażamy, utrzymujemy systemy zarządzania jakością ISCC, GMP+B1 GMP+B4.1

100% naszych wdrożeń pozytywnie przeszło audyt certyfikacyjny

Przygotowujemy do certyfikacji systemów zarządzania jakością ISCC, GMP+B1 GMP+B4.1

AMT-Quality Sp. z o.o. Plac Solny 14 lok. 3, PL-50062 Wrocław
Tel. +48 775 43 25 79 Fax +48 775 43 26 79
e-mail: biuro@amt-quality.com www.amt-quality.com

Szkolimy w zakresie systemów zarządzania jakością ISCC, GMP+B1 GMP+B4.1
Projektujemy systemy w wersji polsko-angielskiej

Generalne
wykonawstwo
Od projektu do obiektu

Nasi klienci oczekują od nas profesjonalizmu. Od lat
konsekwentnie budujemy zespół fachowców. Specjalistyczne
kompetencje generalnego wykonawcy łączymy z bogatym
doświadczeniem. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować
nawet najbardziej skomplikowane hale stalowe, a także inne
projekty.

Jesteśmy firmą budowlaną działającą na rynku od 25 lat. Jako generalny wykonawca świadczymy usługi na
rynku polskim, a także poza granicami kraju (m.in. Rosja, Ukraina, Białoruś). Naszą specjalnością są hale
stalowe, a także inne obiekty w sektorze budownictwa ogólnego i przemysłowego. Z sukcesem realizujemy
wszystkie etapy inwestycji budowlanych, rozpoczynając od koncepcji, projektu budowlanego oraz
wykonawczego, przez fazę realizacji, aż do oddania gotowego obiektu „pod klucz". Przejmujemy na siebie rolę
generalnego wykonawcy, a wraz z nią ryzyko związane z realizacją inwestycji, pozwalając Państwu skupić się
na prowadzeniu własnej działalności.
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wyrażane przez naszych kontrahentów powołaliśmy w Trasko
specjalny wydział, który oferuje usługi w zakresie ślusarki aluminiowej. Zaufali nam m.in. tacy klienci, jak:
Auchan, Kronospan Grupa Polska, Classen, Międzynarodowe Targi Poznańskie i wielu innych.

ZAKŁADY
PRODUKCYJNE

CENTRA
HANDLOWE

CENTRA
LOGISTYCZNE

Zdobyte doświadczenie oraz stabilna kondycja ekonomiczna
firmy wzmacnia naszą wiarygodność i pozwala nam oferować
najwyższy poziom usług oraz konkurować z innymi czołowymi
firmami z branży budowlanej.
Nasze wysokie kwalifikacje potwierdzają liczne nagrody
i wyróżnienia. Fundamentalnym celem naszej Spółki jest
zadowolenie Klienta poprzez kompleksowość usług
budowlanych zdeterminowanych takimi wartościami, jak
terminowość, jakość wykonania oraz otwartość na nowe
technologie.

BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE

INWESTYCJE
ZAGRANICZNE

TRASKO-INWEST R Sp. z o.o.
Al. Wolności 13
63-500 Ostrzeszów

Tel.: +48 62 732 20 00
Fax: +48 62 730 14 40

E-mail: inwest@trasko.pl
WWW: www.trasko.pl

PRODUKTY

Wartość energetyczna: EM (drób) = ok. 35,5 MJ/kg

Wartość energetyczna: EM (drób) = ok. 36,0 MJ/kg

Tłuszcz paszowy dla zwierząt gospodarskich.
Mieszanka paszowa uzupełniająca BENEVITOL L30
to mieszanina olejów i kwasów tłuszczowych
pochodzenia roślinnego. Jest szczególnie polecana dla
brojlerów i indyków, szczególnie na tych etapach hodowli,
gdzie wymagana jest duża dawka tłuszczu. Pozwala
osiągnąć dobre wyniki tuczu.Dostarcza niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych potrzebnych do
prawidłowego rozwoju i wzrostu zwierząt. Przeznaczona
jest do natłuszczania pasz dla wszystkich grup zwierząt
gospodarskich.

Tłuszcz paszowy dla zwierząt gospodarskich.
Mieszanka paszowa uzupełniająca BENEVITOL L20-20
powstała ze zmieszania wysokowartościowych olejów
i kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego.
Jej skład gwarantuje osiąganie dobrych wyników tuczu
bojlerów i indyków. Zawartość krótko i średnio
łańcuchowych kwasów tłuszczowych działa bakteriostatycznie na mikroﬂorę redukując ryzyko biegunek.
Tym samym sprzyja uzyskaniu większych przyrostów
masy ciała zwierząt. Przeznaczona jest do natłuszczania
pasz dla wszystkich grup zwierząt gospodarskich.

BENEVITOL L30

BENEVITOL L20-20

BENEVITOL DF-80, BENEVITOL DF-70-80
Tłuszcze sypkie dla bydła, tłuszcze chronione (by-pass
fats). Benevitol DF-80 i Benevitol DF-70-80
wyprodukowano z surowców wyłącznie roślinnych, na
bazie oleju palmowego. Dostarczają zwierzętom
potrzebnej energii. Dzięki swoim właściwościom nie są
rozkładane przez mikroorganizmy żyjące w żwaczu i nie
zaburzają funkcjonowania mikroﬂory żwacza. Traﬁają do
jelita cienkiego, gdzie są trawione i wchłaniane.
Przyczyniają się do poprawy efektywności wykorzystania
energii i wzrostu wytrwałości laktacji i wydajności
mlecznej krów. Tłuszcze chronione poprawiają także
smakowitość, produkcję mleka, parametry składu
chemicznego mleka i wskaźniki rozrodu (tłuszcz chroniony
wpływa na gospodarkę hormonalną przeżuwaczy).
Doskonałe, jako komponent energetyczny w mieszankach
paszowych dla przeżuwaczy. Szczególnie polecane do pasz
dla wysokoprodukcyjnych krów mlecznych w pierwszych
2-5 miesiącach laktacji. Instrukcja stosowania: 300-600
g/zwierzę/dzień;
3-5% w mieszankach paszowych. Forma: płatki lub
granulki.
Wartość energetyczna: EM = ok. 38 MJ/kg
Oprócz standardowych tłuszczów paszowych (np. BENEVITOL L30) mamy w ofercie tłuszcze specjalistyczne, które poza
dostarczaniem zwierzętom energii i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych potrzebnych do ich prawidłowego
rozwoju spełniają także inną funkcję. BENEVITOL L20-20 dzięki właściwie skomponowanemu składowi kwasów tłuszczowych pozwala uzyskać szybsze przyrosty masy ciała i lepiej wykorzystać paszę. Zawarte w BENEVITOL L20-20 krótko
i średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe wykazują działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze w stosunku do bakterii
chorobotwórczych (np. Salmonella sp.). Poprawiają także absorpcję składników odżywczych przez wydłużenie kosmków
jelitowych. Jesteśmy w stanie zaoferować także produkty pod szczególne życzenia naszych Klientów, np. produkty
non-GMO lub wg specjalnych receptur dedykowanych danemu Klientowi. W naszej ofercie posiadamy również
oleje roślinne paszowe (sojowy, słonecznikowy, rzepakowy, palmowy, kukurydziany) oraz tłuszcze sypkie.

DWT Sp. z o.o. 63-500 Ostrzeszów, POLSKA
Zakład: ul. Hetmańska 10, Rojów
Tel. +48 625 977 680 Fax +48 625 977 683
trade@dw-tank.com www.dw-tank.com

DWT

Zakład produkcyjny DWT Sp. z o.o. jest
polską ﬁrmą mieszczącą się w Ostrzeszowie.
Specjalizujemy się w produkcji standaryzowanych
mieszanek tłuszczów dedykowanych dla branży
paszowej marki BENEVITOL. Mieszanki paszowe
uzupełniające marki BENEVITOL to mieszaniny olejów roślinnych
oraz kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego. Dostarczają
zwierzętom energii potrzebnej do utrzymania ciepłoty ciała, trawienia
i innych funkcji życiowych. Dzięki temu białko zawarte w paszy może być
w pełni wykorzystane na przyrosty masy zwierząt.
Nasze motto brzmi „Dostarczamy jakość” – dokładamy wszelkich starań,
aby dostarczyć Państwu produkt bezpieczny o najwyższej jakości.
Kontrolę jakości surowców i produktów przeprowadzany
we własnym laboratorium zakładowym oraz w akredytowanych
laboratoriach zewnętrznych.

DWT

