Tradycja
zobowiązuje
Pasze i koncentraty dla gęsi

WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW

Pasze i koncentraty dla gęsi
Gęsina w Polsce i na świecie traktowana jest jako rarytas. Dzięki wiedzy i doświadczeniu polskich hodowców oraz właściwemu żywieniu gęsina zdobyła sobie uznanie
na rynkach całego świata.
Pasze i koncentraty dla gęsi oferowane przez firmę Dossche produkowane są z surowców
o najwyższej jakości, co zapewnia zdrowy i bezpieczny chów. Na każdym etapie produkcji
począwszy od zakupu surowców a skończywszy na wyprodukowanej paszy kładziony
jest nacisk na najwyższą jakość. Zespół ludzi biorących udział w procesie wytwórczym
to specjaliści, z wieloletnim doświadczeniem. Odpowiedni dobór surowców oraz
zbilansowanie pasz i koncentratów gwarantuje najlepsze wyniki hodowlane, bardzo
dobre wykorzystanie potencjału genetycznego, satysfakcjonujące zyski hodowcy oraz co
najważniejsze: smaczne i zdrowe mięso gęsie.
Odchów gęsi owsianej prowadzony powinien być zgodnie z regulaminem
wspólnego znaku towarowego „Młoda polska gęś owsiana”
Do 3 tygodnia życia

Okres ten charakteryzuje się intensywnym żywieniem
w oparciu o pasze pełnoporcjowe typu starter, które
są skarmiane do woli. Od 7 dnia życia ptaki powinno
się stopniowo przyzwyczajać do pobierania dobrej
jakości zielonek oraz wzbogacać dietę w preparaty
witaminowo-mineralne.
Od 3 do około 13 tygodnia życia

Podstawą żywienia są zielonki uzupełnione o pasze
pełnoporcjowe typu grower/finiszer. Zielonki
mogą mieć postać ciętą lub można wypasać gęsi na
pastwisku. Od jakości zielonki zależy ilość pobieranej
paszy pełnoporcjowej.
Tucz owsiany Od 13 tygodnia życia

Zadawanie owsa rozpoczyna się na 3 tygodnie
przed planowaną sprzedażą i ubojem. Owies
skarmiany powinien być do woli nie mniej niż
500 – 550 g/szt./dzień.

Bardzo ważne jest to aby zielonki
były bardzo dobrej jakości,
ponieważ oprócz tego, że są
paszami tanimi to wpływają
na stymulację przewodu
pokarmowego poprawiając
trawienie i wchłanianie
składników odżywczych.

Słaba jakość zielonek wpływa
na mniejsze spożycia paszy co
wpływa na niższą wagę końcową,
słabą jakość tuszek a co za tym
idzie ekonomikę tuczu.

Kilka dni podaniem owsa można
podać dodatkowo marchew,
w celu rozepchania przewodu
pokarmowego, co wpłynie
na lepsze pobieranie owsa.

Pasze dla gęsi
NUMEr paszy

226

230

234

Nazwa:

STARTER DLA GĘSI

GROWER DLA GĘSI

FINISZER DLA GĘSI

Okres karmienia:

do 3 tygodnia

4-8 tydzień

od 9 tygodnia

Postać fizyczna:

kruszonka

granulat

granulat

Białko surowe (%)

19,00

16,00

15,00

Włókno surowe max (%)

4,25

4,50

7,00

Popiół surowy (%)

6,00

6,00

5,00

Tłuszcz surowy min (%)

2,00

2,50

3,00

Wapń (%)

0,90

0,85

0,60

Fosfor strawny (%)

0,40

0,36

0,32

Sód (%)

0,16

0,16

0,15

Lizyna (%)

1,15

0,90

0,70

Metionina (%)

0,48

0,40

0,32

Met. + Cyst. (%)

0,84

0,72

0,65

KONCENTRATY dla gęsi
Dla hodowców produkujących pasze w oparciu o własne zboża oferujemy
pełne koncentraty
NUMEr paszy

250

252

254

Nazwa:

Koncentrat 25%
dla gęsi zarodowych

Koncentrat STARTER
40% dla gęsi

Koncentrat GROWER
30% dla gęsi

Okres karmienia:

reprodukcja

do 4 tygodnia

od 5 tygodnia

Postać fizyczna:

sypka

sypka

sypka

Białko surowe (%)

36,00

36,00

36,00

Włókno surowe max (%)

6,00

6,00

6,00

Popiół surowy (%)

20,00

17,00

17,00

Tłuszcz surowy min (%)

1,50

2,00

2,00

Wapń (%)

2,60

2,00

2,60

Fosfor strawny (%)

0,85

0,60

0,65

Sód (%)

0,50

0,40

0,40

Lizyna (%)

2,30

2,50

2,20

Metionina (%)

0,70

0,70

0,70

Met. + Cyst. (%)

1,40

1,40

1,40

Orientacyjne ilości pasz dla 1 gęsi:
starter: 4-5 kg

grower/ finiszer: 14-15 kg

owies: 10-11 kg

zielonki: cięte 70-80 kg., pastwisko 100-120 szt./ha
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