NIEDOBÓR WAPNIA
PROBLEMEM HODOWCÓW

SZEROKI WACHLARZ
ZASTOSOWANIA

DOSTĘPNE GATUNKI
KREDY WKG

0,8-1,2
Czy wiesz, że zwierzęta gospodarskie w codziennej
diecie potrzebują szeregu niezbędnych makro
i mikroskładników, których brak skutkuje niższą
opłacalnością hodowli zwierzęcej dla rolników?

Kreda pastewna stosowana jest powszechnie w żywieniu zwierząt, jako składnik produkcji pasz pełno
porcjowych, premiksów oraz dodatków paszowych.
Produkt spełnia wymagania normy PN-R-64802.

Szczególnie groźny jest niedobór wapnia, który
niekorzystnie wpływa na zdrowie zwierząt, zmniejsza
odporność układu kostnego (co grozi osteoporozą
i krzywicą), utrudnia prawidłowe działanie
układu pokarmowego, mięśniowego
i nerwowego.

Wapń zawarty w kredzie pastewnej w postaci węglanu wapnia stanowi podstawowy budulec tkanek
kostnych i mięśniowych zwierząt hodowlanych zarówno w fazie wzrostu jak i w okresie całego
życia. Warunkuje ich kondycję i zdrowie.

KREDY
PASTEWNE
ROZWIĄZANIEM
Rozwiązaniem jest systematyczne stosowanie m.in.
kred pastewnych, zawierających duży udział węglanu
wapnia. Oferuje je Grupa WKG. Kredy z Raciszyna są
produktami pochodzenia naturalnego.

Korzystnie oddziałuje na kondycję
i zdrowie zwierząt, wspomaga trawienie, prawidłowy
wzrost i chroni układ kostny. Kredy
z Raciszyna zawierają także czysty wapń
(pow. 38 proc.) oraz tlenki krzemu, żelaza i glinu i poprawiają ekonomiczną efektywność produkcji
zwierzęcej.

0,4-0,8

średnioziarnista

pylista

0,1-0,4

drobnoziarnista

WYSOKIE WARTOŚCI
SKŁADNIKÓW
ODŻYWCZYCH

JEST STAŁYM I NIEZBĘDNYM SKŁADNIKIEM
OBECNYM W ŻYWIENIU ZWIERZĄT
HODOWLANYCH I DOMOWYCH:

Otrzymywane przez zmielenie i frakcjonowanie wapienia jurajskiego, który gwarantuje wysoką przyswajalność oraz efektywność stosowania w żywieniu
zwierząt.
Głównym składnikiem kred pastewnych WKG jest
węglan wapnia (o zawartości pow. 95 proc.), niezbędny
w prawidłowym odżywaniu zwierząt gospodarskich
(bydło, drób, trzoda chlewna i in.).

gruboziarnista

Bydło

Drób
(Produkcja
jaj, hodowla
brojlerów)

Trzoda
chlewna

Ryby, króliki,
szynszyle,
ślimaki i inne

96,10%
Węglan wapnia

38,48%
Wapń

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
NASZYM PRIORYTETEM
Cały proces produkcji, magazynowania i wysyłki prowadzony w WKG Raciszyn, jest pod ścisłym nadzorem
jednostek weterynaryjnych (numer w rejestrze PLW
– PL1009050p) oraz monitoringowi HACCP i GMP+.
Oferowane produkty wyróżniają się wysoką, stabilną
i sprawdzoną jakością, kontrolowaną przez wewnętrzny
dział jakości.
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KREDY
PASTEWNE
dla zwierząt

