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KONCENTRATY I KOREKTORY DLA 

BYDŁA MLECZNEGO 
 

 

GOLMIX LACTO 33 - Koncentrat przystosowany do przygotowywania we własnym zakresie 
mieszanek dla krów przy żywieniu opartym na zielonkach lub dobrej jakości sianokiszonkach. 

W zależności od dostępnych komponentów można z jego udziałem przygotować paszę zbliżoną 
parametrami do GOLMIX LACTO 15 FORTE, bądź paszę podobną, dostosowaną do potrzeb 
krów i własnej bazy pasz objętościowych. Ze względu na odpowiednio wysoką ilość witamin i 
związków mineralnych nie ma potrzeby uzupełniania pasz dodatkowo prefiksami. 

GOLMIX LACTO 37 - Koncentrat przystosowany do przygotowywania we własnym zakresie 
mieszanek dla krów przy żywieniu paszami objętościowymi o średniej zawartości białka 
(kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka bądź zielonki w stosunku 1:1). W zależności od 
dostępnych komponentów można z jego udziałem przygotować paszę odpowiadającą 
parametrami GOLMIX LACTO 18 FORTE, bądź paszę podobną, dostosowaną do potrzeb krowi 
własnej bazy pasz objętościowych. Ze względu na odpowiednio wysoką ilość witamin i 
związków mineralnych nie ma potrzeby uzupełniania pasz dodatkowo premiksami. 
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KONCENTRATY 

GOLMIX LACTO 
  

33 37 

B.O. % 33 37 

Nel MJ 6,50 6,20 

JPM kg s.m. 1,04 0,99 

BTJP g/kg s.m. 138 160 

BTJE g/kg s.m. 175 195 

BTJN g/kg s.m. 245 280 

Ca % 3,40 3,80 

P % 0,60 0,60 

Na % 0,75 1,40 

Mg % 1,60 0,90 

Se mg 2,40 2,40 

Vit A jm 80 000 80 000 

Vit D3 jm 12 000 12 000 

Vit E jm 120 120 

Białko chronione + + 

Tłuszcz chroniony +   

Przykładowe receptury mieszania koncentratów 

Golmix Lacto 33 % 20 25   

Golmix Lacto 37 %     25 

Zboża % 30 40 60 

Kukurydza % 30 15   

Otręby pszenne % 20 20 15 

Uzyskane parametry 

BO % 15 17 18 

BTJP S 56 60 65 

Nel MJ 6,8 6,7 6,5 

Ca % 0,75 0,90 1,00 

P % 0,50 0,60 0,55 

Mg % 0,40 0,50 0,30 
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KOREKTORY BIAŁKOWE I ENERGETYCZNE 

 

 

  

Mieszanki paszowe uzupełniające: 

1.korygują niedobór białka lub energii w dawce 

2.pozwalają lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny krowy 

3.zapobiegają problemom metabolicznym 

4.ograniczają koszty żywienia krów 

GOLMIX LACTO 38 - Zalecany przy dużych niedoborach białka w dawce i niedoborach białka 
w żwaczu. Zalecany jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej na paszach o niskiej 
zawartości białka -trawy uprawiane w niskiej kulturze, słaba ruń pastwiskowa, słabszej jakości 
kiszonki z traw oraz w przypadku dużej przewagi kiszonki z kukurydzy w dawce. Dodatkowo 
zastosowano aktywne, żywe drożdże szczepu Saccharomyces cerevisiae, stabilizujące pH 
żwacza. DAWKOWANIE: 1-3 kg/krowę/dzień 

GOLMIX LACTO 36 - Zalecany przy dużych niedoborach białka w dawce i niedoborach białka 
w żwaczu. Zalecany jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej na paszach o niskiej 
zawartości białka -trawy uprawiane w niskiej kulturze, słaba ruń pastwiskowa, słabszej jakości 
kiszonki z traw oraz w przypadku dużej przewagi kiszonki z kukurydzy w dawce. 
DAWKOWANIE: 1-3 kg/krowę/dzień 

GOLMIX LACTO 30- Zalecany przy niedoborach białka w dawce i niedoborach białka na 
żwaczu. Zalecany jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej na paszach o średniej 
zawartości białka - trawy w lipcu, sierpniu i wrześniu, słabszej jakości kiszonki z traw oraz w 
przypadku niewielkiej przewagi kiszonki z kukurydzy w dawce. DAWKOWANIE: 1-3 
kg/krowę/dzień 

ENERGOLMIX - Zalecany przy niedoborach energii w dawce i niedoborach energii na żwaczu. 
Zalecany jako uzupełnienie dawki pokarmowej opartej na paszach o wysokiej zawartości białka 
- trawy w maju, czerwcu, rośliny motylkowe, wysokiej jakości kiszonki z traw oraz w przypadku 
niedoboru kiszonki z kukurydzy w dawce. Zalecany w okresie okołoporodowym i dla krów 
wysokowydajnych. DAWKOWANIE: 0,5 -2 kg/krowę/dzień 
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PHU DABEST dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i parametry były kompletne. Źródłem informacji są dane katalogowe 
towarów. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do 
ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z 
Producentem.  Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

Składniki pokarmowe 
Golmix Lacto 

30 
Golmbc Lacto 

36 
Golmix Lacto 

38 
EnerGolmix 

 

Energia netto MJ 6,30 6,50 6,4 10 

Białko ogólne % 30 36 38 10 

Wapń % 1,50 1,80 2,00 0,80 

Fosfor % 0,80 0,80 0,80 0,30 

Sód % 1,20 0,70 0,35 0,80 

Magnez % 0,45 0,40 0,35 - 

Selen mg 0,60 0,60 0,60 3,00 

Witamina A j.m. 40 000 40 000 40 000 - 

Witamina E mg 60 60 60 - 

Witamina D3 j.m. 6 000 6 000 6000 - 

JPM g /kgs.m. 1,00 1,04 1,02 1,60 

BTJN g /kgs.m. 230 280 280 80 

BTJE g /kgs.m. 180 200 200 90 


