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PROGRAM ŻYWIENIA BYDŁA 

OPASOWEGO 
GOLMIX OPAS 17- Pasza przeznaczona do intensywnego żywienia opasów od masy 150 kg. Charakteryzuje się 
wysoką zawartością związków mineralnych i witamin niezbędnych do intensywnego wzrostu, jak również wysoką 
zawartością energii pozwalającą na bardzo intensywny opas. Szczególnie zalecana do żywienia opartego o kiszonkę 
z kukurydzy. Wysokie skoncentrowanie składników pozwala na niskie dawkowanie paszy treściwej  (2-4 kg), w 
zależności od bazy paszowej, wieku zwierząt i oczekiwanych efektów opasu. 

GOLMIX OPAS 21 - Pasza przeznaczona do intensywnego żywienia opasów od masy 150 kg. Charakteryzuje się 
wysoką zawartością związków mineralnych i witamin niezbędnych do intensywnego wzrostu, jak również wysoką 
zawartością energii i białka, pozwalającą na bardzo intensywny opas. Szczególnie zalecana do żywienia opartego o 
kiszonkę z kukurydzy. Wysokie skoncentrowanie składników pozwala na niskie dawkowanie paszy treściwej (2-4 
kg), w zależności od bazy paszowej, wieku zwierząt i oczekiwanych efektów opasu. 

GOLMIX OPAS 35 - Koncentrat przystosowany do przygotowywania we własnym zakresie mieszanek dla opasów 
od masy ciała 150 kg. Zalecany udział procentowy 25% z dodatkiem zbóż pozwala na przygotowanie paszy 
zbliżonej parametrami do GOLMIX OPAS 17. 

GOLMIX OPAS 36 - Koncentrat przystosowany do przygotowywania we własnym zakresie mieszanek dla opasów 
od masy ciała 150 kg. Zalecany udział procentowy 30% z dodatkiem zbóż i niewielkiego udziału śruty rzepakowej 
pozwala na przygotowanie paszy zbliżonej parametrami do GOLMIX OPAS 21. Przy żywieniu opartym o trawy lub 
kiszonki z traw wystarczy zmieszać koncentrat ze zbożami. 
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GOLMIX OPAS  

  17 21 35 36 

B.O. % 17 21 35 36 

N MJ 6,4 6,9 6,3 6,8 

JPŻ kg s.m. 1,0 1,1 1,00 1,09 

BTJP g/kg s.m. 70 82 140 160 

BTJE g/kg s.m. 124 130 175 195 

BTJN g/kg s.m. 135 160 250 275 

Ca % 1,75 1,75 2,00 4,50 

P % 0,60 0,60 0,70 0,70 

Na % 0,40 0,50 1,00 1,45 

Mg % 0,35 0,35 0,80 0,56 

Vit A     jm 10 000 10 000 40 000 40 000 

Vit D3 jm 2 000 2 000 8 000 8 000 

Vit E mg 10 10 40 40 

Biostymulator wzrostu + + + + 

A* - propozycja mieszanki na pasze objętościowe z przewagą kiszonki z kukurydzy, wysłodków. 

B* - propozycja mieszanki na pasze objętościowe z przewagą sianokiszonek. 

Dawkowanie   mieszanki:   2-4   kg   dziennie   w   zależności   od   wieku,   pasz   objętościowych i oczekiwanych 
wynikówprodukcyjnych. 
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Propozycje mieszania Golmix Opas 36 

  A* B* 

zboża 33% 37% 

otręby pszenne 25% 25% 

kukurydza   8% 

śruta rzepakowa 12%   

GolmixOpas 36 30% 30% 

Uzyskane parametry 

B.O. % 21 18 

EM MJ 6,80 6,95 

BTJP g/kg s.m. 1,09 1,11 

BTTE g/kg s.m. 82 65 

BTTN g/kg s.m. 130 125 

Ca % 170 145 

P % 1,50 1,40 

Na % 0,76 0,67 

Mg % 0,45 0,45 

VitA jm 10 000 10 000 

VitD3 jm 2 000 2 000 

VitE mg 10 10 

 

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. 

 


