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MIESZANKI PASZOWE 
UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA 

 
Przy stosowaniu MPU należy pamiętać, że wyżej wymienione efekty są możliwe tylko przy prawidłowym 
zbilansowaniu energetyczno-białkowym całej dawki pokarmowej. 

Przy bilansowaniu receptur mogą Państwo korzystać z wiedzy doradców żywieniowych firmy Golasz S.A. 
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Golwit K dla krów mlecznych 

Dawkowanie: 

100 - 200 g/szt/dzień jako „posypka" dopaszy objętościowej 

2,5% udział do mieszanek pasz treściwych 

MPU Golwit K jest przeznaczona dla krów w laktacji o średniej produkcji mleka. Mieszanka została tak 
skomponowana, aby wzbogacić dawkę pokarmową we wszystkie niezbędne komponenty, których niedobory 
mogą występować w paszach objętościowych ze względu na różne systemy uprawy i zbioru roślin oraz ich 
konserwacji. 

Mieszanka paszowa uzupełniająca Golwit K: 

warunkuje utrzymanie krów w odpowiedniej kondycji hodowlanej, 

warunkuje uzyskiwanie odpowiedniej ilości i składu mleka, 

zapobiega wzrostowi komórek somatycznych w mleku, 

pozwala na utrzymanie prawidłowych parametrów rozrodu, 

dodatek melasy i substancji zapachowej poprawia apetyt krów i pobranie paszy. 

Składniki Jednostka Golwit K 

Wapń g/kg 180 

Fosfor gAg 50 

Sód g/kg 70 

Magnez g/kg 60 

Mangan mg/kg 5000 

Miedź mg/kg 450 

Cynk mg/kg 6000 

Selen mg/kg 25 

Kobalt mg/kg 25 

Jod mg/kg 50 

Witamina A jm/kg 600 000 

Witamina E mg/kg 1000 

Witamina D 3 jm/kg 100 000 

Przeciwutleniacz mg/kg 500 

Aromat mg/kg 1500 

Melasa g/kg + 
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Golwit K forte dla krów mlecznych 

Dawkowanie: 

- 100 - 200 g/szt/dzień jako „posypka” do paszy objętościowej 

- 2,5% udział do mieszanek pasz treściwych 

MPU   Golwit   K  forte  jest   przeznaczona   dla wysokowydajnych krów w laktacji.Mieszanka   została   tak   
skomponowana,   aby wzbogacić   dawkę   pokarmową   we   wszystkie niezbędne komponenty, których 
niedobory mogą występować w paszach objętościowych ze względu na różne systemy uprawy i zbioru roślin 
oraz ich konserwacji. 

Składniki jednostka Golwit K forte 

Wapń g/kg 155 

Fosfor g/kg 55 

Sód g/kg 70 

Magnez g/kg 60 

Mangan mg/kg 6000 

Miedź mg/kg 1000 

Cynk mg/kg 8500 

Selen mg/kg 50 

Kobalt mg/kg 25 

Jod mg/kg 120 

Witamina A jm/kg 1100 000 

Witamina E mg/kg 3500 

Witamina D3 jm/kg 110 000 

Witamina BI mg/kg 40 

Witamina B2 mg/kg 50 

Witamina B6 mg/kg 40 

Witamina B12 mcg/kg 450 

Niacyna mg/kg 1500 

Kwas foliowy mg/kg 25 

Biotyna mcg/kg 140 000 

B-karoten mcg/kg 180 000 

Cynk organiczny mg/kg 450 

Przeciwutleniacz mg/kg 500 

Aromat mg/kg 1500 

Melasa g/kg + 
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Mieszanka paszowa uzupełniająca Golwit K forte: 

• warunkuje utrzymanie krów w odpowiedniej kondycji hodowlanej, 
• warunkuje wysoką produkcję i skład mleka, 
• ogranicza liczbę komórek somatycznych w mleku (biotyna, cynk organiczny), 
• poprawia parametry rozrodu (wyższa płodność, lepsze zacielenia, eliminacja cichych rui) i ogólną 

odporność zwierząt poprzez wyższy udział selenu i witaminy E, 
• stymuluje metabolizm żwacza, 
• poprawia stan rogu racicy, 
• dodatek melasy i substancji zapachowej poprawia apetyt krów i pobranie paszy. 

 

Golwit K Dry dla krów zasuszonych 

MPU Golwit K Dry jest przeznaczona dla krów w okresie zasuszenia. Mieszanka została tak 
skomponowana, aby wzbogacić dawkę pokarmową we wszystkie niezbędne komponenty, których 
niedobory mogą występować w paszach objętościowych ze względu na różne systemy uprawy i zbioru 
roślin oraz ich konserwacji. 

 

Dawkowanie: 

• 100 - 200 g/szt/dzień  jako „posypka" do paszy objętościowej 
• 2,5% udział do mieszanek pasz treściwych 

Mieszanka paszowa uzupełniająca Golwit K Dry: 

• warunkuje utrzymanie krów 
• w odpowiedniej kondycji hodowlanej, 
• warunkuje odpowiednie przygotowanie krowy do laktacji, 
• ogranicza występowanie problemów poporodowych (obrzęk wymienia, porażenie poporodowe, 
• zatrzymanie łożyska), 
• stymuluje metabolizm żwacza, 
• dodatek melasy i substancji zapachowej poprawia apetyt krów i pobranie paszy. 

Składniki Jednostka Golwit K Dry 

Wapń g/kg 70 

Fosfor g/kg 90 

Sód g/kg 30 

Magnez gAg 100 

Mangan mg/kg 4000 

Miedź mg/kg 850 

Cynk mg/kg 6000 

Selen mg/kg 30 

Kobalt mg/kg 25 
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Składniki Jednostka Golwit K Dry 

Jod mg/kg 100 

Witamina A jm/kg 900 000 

Witamina E mg/kg 1700 

Witamina D3 jm/kg 150 000 

Przeciwutleniacz mg/kg 500 

Aromat mg/kg 1500 

Melasa g/kg + 

 
 
 
 
 

 

Golwit K Mg dla bydła mlecznego 

MPU Golwit K Mg jest przeznaczona dla bydła mlecznego w celu zapobiegania tężyczce pastwiskowej i jako 
uzupełnienie niedoborów magnezu. 

Składniki Jednostka Golwit K Mg 

Wapń g/kg 100 

Fosfor g/kg 50 

Sód g/kg 60 

Magnez g/kg 260 

Przeciwutleniacz mg/kg 500 

Aromat mg/kg 1500 

Melasa g/kg + 
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Golwit C dla cieląt 

MPU Golwit C jest przeznaczona dla cieląt. Mieszanka została tak skomponowana, aby wzbogacić dawkę 
pokarmową we wszystkie niezbędne komponenty, których niedobory mogą występować w paszach 
objętościowych ze względu na różne systemy uprawy i zbioru roślin oraz ich konserwacji. 

Dawkowanie: 

• 100 - 200 g/szt/dzień jako „posypka" do paszy objętościowej 
• 2,5% udział do mieszanek pasz treściwych 

Składniki Jednostka Golwit C 

Wapń g/kg 80 

Fosfor g/kg 45 

Sód g/kg 40 

Magnez g/kg 65 

Mangan mg/kg 1000 

Miedz mg/kg 300 

Cynk mg/kg 1600 

Selen mg/kg 6 

Kobalt mg/kg 4 

Jod mg/kg 35 

Witamina A jm/kg 320 000 

Witamina E mg/kg 550 

Witamina D3 jm/kg 120 000 

Witamina BI mg/kg 70 

Witamina B2 mg/kg 110 

Witamina B6 mg/kg - 

Witamina B12 mcg/kg 500 

Niacyna mg/kg 550 

 Przeciwutleniacz mg/kg 500 

Aromat mg/kg 1500 

Melasa g/kg + 

 Mieszanka paszowa uzupełniająca Golwit C: 

• warunkuje utrzymanie cieląt w odpowiedniej kondycji hodowlanej, 
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• warunkuje wysokie przyrosty masy ciała, 
• stymuluje metabolizm żwacza, 
• poprawia stan rogu racicy, 
• dodatek melasy i substancji zapachowej poprawia apetyt cieląt i pobranie paszy. 

Dawkowanie: 

• 80 - 200 g/szt/dzień jako „posypka" do paszy objętościowej 
• 2,5% udział do mieszanek pasz treściwych 

 
 

 

Golwit JO dla jałówek i opasów 

MPU Golwit JO jest przeznaczona dla jałówek i opasów. Mieszanka została tak skomponowana, aby wzbogacić 
dawkę pokarmową we wszystkie niezbędne komponenty, których niedobory mogą występować w paszach 
objętościowych ze względu na różne systemy uprawy i zbioru roślin oraz ich konserwacji. 

Mieszanka paszowa uzupełniająca Golwit TO: 

• warunkuje utrzymanie jałówek i opasów w odpowiedniej kondycji hodowlanej, 
• warunkuje wysokie i zrównoważone przyrosty, 
• stymuluje metabolizm żwacza, 
• poprawia stan rogu racicy, 
• dodatek melasy i substancji zapachowej poprawia   apetyt krów i pobranie paszy. 

Dawkowanie: 

100 - 200 g/szt/dzień jako „posypka" do paszy objętościowej 

2,5% udział do mieszanek pasz treściwych 

Składniki Jednostka Golwit JO 

Wapń g/kg 170 

Fosfor g/kg 110 

Sód g/kg 30 

Magnez g/kg 42 

Mangan mg/kg 2000 

Miedź mg/kg 700 

Cynk mg/kg 5500 

Selen mg/kg 20 

Kobalt mg/kg 10 

Jod mg/kg 40 

Witamina A jm/kg 450 000 
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Składniki Jednostka Golwit JO 

Witamina E mg/kg 300 

Witamina D3 jm/kg 100 000 

Witamina BI mg/kg 200 

Przeciwutleniacz mg/kg 500 

Aromat mg/kg 1500 

Melasa g/kg + 

 

 
 
 
 

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. 

 

 

 


