
Katalog DróbKatalog produktów dla drobiu   



1 w w w . w i p a s z . p l

Wstęp

Linie produktowe dla kurcząt brojlerów

Linie produktowe dla stad nioski towarowej

Linie dla chowu ekstensywnego

Linie produktowe dla indora brojlera

Linie produktowe dla drobiu wodnego

Linie produktowe dla stad nioski reprodukcyjnej

Produkty specjalne

WIPASZ S. A. to firma, która od 1994 r. rozwija się dynamicznie dzięki ścisłej współpracy  
z Hodowcami. Produkujemy pasze w pięciu nowoczesnych wytwórniach: Wadągu, Morągu,  
Krośnie k/Pasłęka, Międzyrzecu Podlaskim oraz w Kole. Pasze dla drobiu znajdują się w ofercie 
WIPASZ już ponad 20 lat.

WIPASZ S.A. oferuje mieszanki pełnoporcjowe oraz koncentraty stosowane w żywieniu  
kurcząt brojlerów, indyków brojlerów, stad reprodukcyjnych kurzych (ciężkie i lekkie)  
i indyczych, nioski towarowej, drobiu wodnego.

Każda z linii produktowych stanowi czołowe osiągnięcie w dziedzinie żywienia i zapewnia  
doskonały skład surowcowy oraz optymalne zbilansowane składników gwarantujące pełne  
wykorzystanie potencjału genetycznego ptaków.

Wyróżnikiem jest stała dbałość o bezpieczeństwo i efektywność produktu wyrażana poprzez  
bezwzględne przestrzeganie polityki jakości Spółki oraz codzienne monitorowanie wyników 
produkcyjnych żywionych stad. Wieloletnia baza danych pozwala analizować czynione postępy  
a także wyraźnie wskazuje najefektywniejsze rozwiązania. 

Budowanie zespołu sprzedażowego ze specjalistów: zootechników i lekarzy weterynarii  
pozwala sprzedawać nie tylko paszę ale także wiedzę i doświadczenie w branży, umożliwiając 
jednocześnie Klientowi właściwe i pełne wykorzystywanie potencjału mieszanek paszowych 
dostarczanych przez Spółkę. WIPASZ S.A. to stabilny partner w hodowli nie tylko w zakresie 
sprzedaży pasz ale także autorytet w dziedzinie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.

W katalogu prezentujemy produkty dedykowane dla drobiu. W tabelach znajdą Państwo  
szczegółowe parametry każdego z asortymentów.
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PASZE KW

W ofercie posiadamy także koncentraty paszowe 35, 80 i 90%, umożliwiające, po dodaniu zbóż uzyskanie odpowiedników w/w  

produktów we własnym zakresie.

NAZWA KW - 1 KW - 2 KW - 3 KW - 3BK KW - 4

WIEK DNI Do 10 DNIA 10 Do 26 27 - 35 31 - 35 PoW. 35

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Białko surowe % 22,0 20,5 19,5 19,5 18,5

Lizyna % 1,26 1,18 1,13 1,13 1,08

Metionina % 0,58 0,54 0,53 0,53 0,50

Wapń % 0,80 0,70 0,65 0,65 0,55

Fosfor % 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45

Sód % 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

Kokcydiostatyk x + + + – –

Informacje dodatkowe
Pasza  

opcjonalna
Możliwa opcja  
z kokcydiostat.

Linie produktowe dla kurcząt brojlerów

KURCZAK BROJLER

W związku z ciągłymi zmianami dokonywanymi w liniach genetycznych mającymi zwiększyć tempo wzrostu ptaków  
przy niższym współczynniku wykorzystania paszy firma WIPASZ S.A. stworzyła dla Państwa dwie linie produktów do żywienia  
kurcząt brojlerów KW oraz WIK K. Zapewniają one doskonały skład surowcowy i optymalne zbilansowanie składników  
pokarmowych, co gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału genetycznego ptaków. Powstały one w odpowiedzi na coraz  
większe różnice w zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe różnych linii genetycznych brojlerow dostępnych na rynku,  
ale można je dowolnie mieszać i dzięki temu idealnie dopasować do potrzeb swojego stada. 

Nad całym procesem żywienia Waszych stad czuwa nasz serwis zootechniczno-weterynaryjny. Wszystkie mieszanki paszowe 
zawierają optymalne udziały mikro- i makroelementów, jak również witamin.
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Linie produktowe dla kurcząt brojlerów

PASZE WIK

PROGRAM KOMFORT

Dodatkowo oferujemy linię produktową KW BK (bez kokcydiostatyków) dla kurcząt brojlerów szczepionych przeciwko kokcydiozie.

NAZWA KoMFoRT - 1 KoMFoRT - 2 KoMFoRT - 3 KoMFoRT - 3BK KoMFoRT - 4

WIEK DNI Do 10 DNIA 10 Do 26 27 - 35 31 - 35 PoW. 35

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Białko surowe % 21,5 20,0 19,0 19,0 18,0

Lizyna % 1,24 1,16 1,11 1,11 1,06

Metionina % 0,57 0,53 0,52 0,52 0,49

Wapń % 0,80 0,70 0,65 0,65 0,55

Fosfor % 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45

Sód % 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

Kokcydiostatyk x + + + – –

Informacje dodatkowe
Pasza  

opcjonalna

NAZWA WIK K 1 WIK K 2 WIK K 3 WIK K 3BK WIK K 4

WIEK DNI Do 10 DNIA 10 Do 26 27 - 35 31 - 35 PoW. 35

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Białko surowe % 21,5 20,0 19,0 19,0 18,0

Lizyna % 1,24 1,16 1,11 1,11 1,06

Metionina % 0,57 0,53 0,52 0,52 0,49

Wapń % 0,80 0,70 0,65 0,65 0,55

Fosfor % 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45

Sód % 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

Kokcydiostatyk x + + + – –

Informacje dodatkowe
Pasza  

opcjonalna
Możliwa opcja  
z kokcydiostat.

WIPASZ S.A. opracował nową innowacyjną formułę stworzoną w celu poprawy dobrostanu zwierząt. Technologia KOMFORT zawarta 
w paszach WIPASZ (program KOMFORT) pozwala kontrolować emisję amoniaku oraz innych szkodliwych gazów związanych  z pro-
dukcją zwierzęcą.
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Linie produktowe dla stad nioski towarowej

NIOSKA TOWAROWA

Dostępne współcześnie na rynku zestawy kur towarowych charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem produkcyjnym.  
Aby go właściwie wykorzystać, oprócz zapewnienia kurom właściwych warunków środowiskowych, niezbędne jest 
optymalne żywienie. W ofercie pasz dla niosek uwzględniamy specyficzne wymagania pokarmowe ptaków i okresy  
rozwojowe. Pozwala to na osiągnięcie wysokiej i stabilnej nieśności. Zapewnią to Państwu pasze firmy WIPASZ S.A. 
– odpowiednio zbilansowane pod względem aminokwasowym, energetycznym i witaminowo-mineralnym. Dla uzyskania  
jednolitej - najlepszej dla kur struktury paszy rozdrabniamy surowce paszowe za pomocą mlewnika. Dodatkowo uzyskujemy 
pewność, że każdy ptak pobiera taką samą paszę, czego efektem jest lepsze wyrównanie stada, bardziej wyrównane jaja pod 
względem wielkości, wybarwienia oraz minimalizacja możliwości wystąpienia jaj o nieswoistym zapachu.

Firma WIPASZ jako pierwsza w Polsce oferuje rozładunek pasz specjalistycznymi paszowozami, co zapobiega wtórnemu 
rozwarstwieniu pasz. 
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Linie produktowe dla stad nioski towarowej

Wszystkie mieszanki paszowe zawierają optymalne udziały mikro- i makroelementów, jak również witamin. 

NAZWA
D-1

D1-BK
D-2 

D2-BK
D - 3

WITo NTS
WITo NTS K20

DJ-1 
DJ-1 K20

DJ-2 
DJ-2 K20

DJ-3
DJ-3 K20

WIEK DNI 0 - 7 8 - 16 17 - 2% nieś 2% nieś - 28 2% nieś - 35 pow. 35 pow. 35

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Białko surowe % 19,5 16,0 16,5 17,5 17,0 16,0 16,0

Lizyna % 1,10 0,76 0,75 0,85 0,81 0,76 0,76

Metionina % 0,48 0,36 0,35 0,41 0,40 0,37 0,37

Wapń % 1,00 0,95 1,75 3,25 3,25 3,55 3,90

Fosfor % 0,65 0,63 0,62 0,62 0,62 0,60 0,60

Sód % 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13

Kokcydiostatyk x + / – + / – – – – – –

Barwnik x – – + + + + +

Informacje dodatkowe
Pasza  

opcjonalna
Zwiększony poziom 
Ca i osłona wątroby
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Linie produktowe dla stad nioski reprodukcyjnej

NIOSKA REPRODUKC YJNA RAS MIĘSNYCH

Dostępne współcześnie na rynku zestawy kur rodzicielskich charakteryzują się bardzo wy-
sokim potencjałem produkcyjnym. Aby go właściwie wykorzystać oprócz zapewnienia  
kurom właściwych warunków środowiskowych niezbędne jest optymalne żywienie.  
W ofercie pasz dla niosek uwzględniamy specyficzne wymagania pokarmowe ptaków  
i okresy rozwojowe. Pozwala to na osiągnięcie nie tylko wysokiej i stabilnej nieśności,  
ale także wysokiego procentu wylęgu zdrowych piskląt. Zapewnią to Państwu pasze  
firmy WIPASZ S.A. – odpowiednio zbilansowane pod względem aminokwasowym,  
energetycznym i witaminowo-mineralnym. Dla uzyskania jednolitej - najlepszej dla 
kur struktury paszy rozdrabniamy surowce paszowe za pomocą mlewnika, a dostawy 
pasz sypkich wykonujemy za pomocą specjalistycznych paszowozów z rozładunkiem  
mechanicznym, co zapobiega wtórnemu rozwarstwieniu pasz.

NAZWA
DNR-1

DNR-1 BK
DNR-2

DNR-2 BK
DNR-3 DNJ-R1 DNJ-R2 DNB Kogut

WIEK DNI 0 - 5 6 - 16 17 - 22 23 - 45 pow. 45 pow. 16 tyg.

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Białko surowe % 19,0 13,5 14,5 15,0 14,0 12,0

Lizyna % 1,00 0,63 0,65 0,65 0,62 0,51

Metionina % 0,45 0,26 0,30 0,32 0,30 0,22

Wapń % 1,00 1,00 1,15 3,00 3,30 1,10

Fosfor % 0,73 0,70 0,68 0,66 0,64 0,73

Sód % 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15

Kokcydiostatyk x + / – + / – – – – –

Wszystkie mieszanki paszowe zawierają optymalne udziały mikro- i makroelementów, jak również witamin.
Poziomy wszystkich dodatków zbilansowane są w odpowiednich stosunkach.
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Produkty specjalne

Pasze PRO

Pasze PLUS

Firma Wipasz poprzez systematycznie prowadzone badania oraz testy wprowadza coraz lepsze, bardziej efektywne  
żywieniowo i ekonomicznie nowe technologie w produkcji pasz oraz żywienia zwierząt. Jednocześnie gwarantuje  
indywidualne podejście poprzez możliwość stosowania produktów specjalnych dostosowanych do sytuacji na fermie:

Stosowane są okresie rozluźnienia 
kału. Konstrukcja tych pasz zapewnia 
łatwiejszą strawność = mniejsze obar-
czenie organizmu ptaka. Dodatkowo 
zawierają produkty działające prze-
ciwbiegunkowo.

Standardowo są paszami wzmocnio-
nymi stosowanymi w przypadkach 
zdrowych stad wykazujących niedo-
wagę. W szczególnych przypadkach 
w paszy Plus wprowadzane są dodat-
kowe zmiany nakierowane na specy-
ficzne problemy stada np. kanibalizm,
parafagia, problemy z upierzeniem, 
zbyt mała wielkość jaj.
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Linie dla chowu ekstensywnego brojlera kurzego

PASZE „KURCZAK” DLA KURCZĄT RZEŹNYCH

NAZWA KURCZAK 1 KURCZAK 2 KURCZAK 3

WIEK W DNIACH DNI 0 - 21 22 - 35 pow. 35

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Białko surowe % 21,0 19,0 18,0

Lizyna % 1,10 0,96 0,86

Metionina % 0,45 0,43 0,39

Wapń % 0,90 0,80 0,72

Fosfor % 0,66 0,63 0,55

Sód % 0,14 0,13 0,13

Kokcydiostatyk x + + –

W ofercie posiadamy także koncentraty paszowe umożliwiające uzyskanie odpowiedników w/w produktów we własnym zakresie
Wszystkie mieszanki paszowe zawierają optymalne udziały mikro- i makroelementów, jak również witamin.
Poziomy wszystkich dodatków zbilansowane są w odpowiednich stosunkach i w warunkach pomyślnie przebiegającego cyklu 
produkcyjnego nie wymagają uzupełnienia.
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Linie dla chowu ekstensywnego nioski ogólnoużytkowej

PASZE „NIOSKA” DLA KUR NIEŚNYCH

NAZWA
NIOSKA  

ODCHÓW 1
NIOSKA  

ODCHÓW 2
NIOSKA  
NIEŚNA

WIEK W DNIACH DNI 0 - 7 8 - 16 pow. 16

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Białko surowe % 19,0 15,0 16,0

Lizyna % 1,05 0,69 0,74

Metionina % 0,45 0,32 0,36

Wapń % 0,95 0,85 3,45

Fosfor % 0,64 0,61 0,52

Sód % 0,13 0,13 0,13

Kokcydiostatyk x + + –

Barwnik x – – +

Wszystkie mieszanki paszowe zawierają optymalne udziały mikro- i makroelementów, jak również witamin.
Poziomy wszystkich dodatków zbilansowane są w odpowiednich stosunkach i w warunkach pomyślnie przebiegającego cyklu 
produkcyjnego nie wymagają uzupełnienia.
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Linie produktowe dla indora brojlera

INDOR BROJLER

Program żywienia indyków bazuje na wieloletniej wiedzy i praktyce zdobytej przez firmę WIPASZ S.A. jako krajowego lidera  
w żywieniu tych ptaków. Nowoczesne linie (zestawy) produkcyjne indyków rzeźnych wymagają bardzo precyzyjnie  
zbilansowanej paszy aby wykorzystać potencjał genetyczny ptaków. Na każdym z etapów skarmiania mieszanek, program  
żywienia indyków firmy WIPASZ S.A. zapewnia wysoką efektywność żywienia i bardzo dobrą zdrowotność stada.  
Ptaki osiągają maksymalny przyrost masy ciała, mają optymalny dostęp do witamin i związków mineralnych a właściwe  
trawienie i przyswajanie tych składników wspomagają prawidłowo dobrane kompleksy enzymatyczne. Nad całym procesem 
żywienia Waszych stad czuwają nasi lekarze i zootechnicy.
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Linie produktowe dla indora brojlera

NAZWA WITo IBN 1 IBN 2 IBN 3 IBN 4 IBN 5 IBN 6 IBN 7

WIEK W TYG 0 - 1 0 - 4 5 - 6 7 - 8 
7 - 9

9 - 11
10 - 12

12 - 14
13 - 15

15 - 16
16 - 18 pow. 18

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Białko surowe % 27,5 27,5 25,0 23,0 21,0 19,0 18,0 17,0

Lizyna % 1,83 1,81 1,65 1,40 1,33 1,25 1,15 1,05

Metionina % 0,71 0,70 0,65 0,60 0,57 0,56 0,53 0,49

Wapń % 1,30 1,25 1,00 0,80 0,80 0,70 0,65 0,63

Fosfor % 0,93 0,87 0,80 0,76 0,66 0,56 0,53 0,50

Sód % 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12

Kokcydiostatyk x + + + + + / – – – –

Informacje dodatkowe
Pasza 

specjalna
Opcja bez  

kokcyd.

Warunkiem przesunięcia okresu skarmiania dla indyczki są prawidłowe przyrosty.

Kod
Nazwa 
paszy 

Wiek
tyg.

Białko
%

PROGRAM ŻYWIENIA INDYCZKI

011X00 IBN - 1 0-3 27,5

012X00 IBN - 2 4-5 25,0

013X70 IBK- 3 6-8 22,5

014X70 IBK- 4 9-11 20,7

015A70  IBK - 5 pow.12 18,8

Wszystkie mieszanki paszowe zawierają optymalne 
udziały mikro- i makroelementów, jak również witamin. 
Poziomy wszystkich dodatków zbilansowane są 
w odpowiednich stosunkach i w warunkach po-
myślnie przebiegającego cyklu produkcyjnego  
nie wymagają uzupełnienia.

W związku z ciągłymi zmianami dokonywanymi w liniach  genetycznych mającymi zwiększyć tempo wzrostu ptaków przy niższym 
współczynniku wykorzystania paszy firma WIPASZ S.A. stworzyła dla Państwa dwie linie produktów do żywienia indorów brojlerów 
IBN oraz indyczek IBK (białko i energia zostały tak zbilansowane aby w jak najkrótszym czasie spowodować wysokie przyrosty 
ptaków i obniżyć spożycie paszy). Stanowią one czołowe osiągnięcie w dziedzinie żywienia - zapewniają doskonały skład surowco-
wy i optymalne zbilansowanie składników pokarmowych, co gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału genetycznego ptaków.  

INDOR BROJLER - PROGRAM STANDARDOWY

W ofercie posiadamy także koncentraty paszowe K 5%, K 10%, K 20%, umożliwiające, po dodaniu zbóż uzyskanie odpowiedników 
w/w produktów we własnym zakresie.
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Linie produktowe dla drobiu wodnego

DRÓB WODNY

Nasz program żywienia, kaczek i gęsi w chowie przydomowym  oparty jest na najnowszej wiedzy oraz wieloletnim  
doświadczeniu w tym zakresie. Proponowane pasze, dzięki staranie dobranemu poziomowi składników pokarmowych  
oraz wysokiej jakość używanych surowców, zapewniają szybki wzrost ptaków, bardzo dobre wykorzystanie paszy i wzorową 
zdrowotność.
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Linie produktowe dla drobiu wodnego

PARAMETRY
MIESZANEK

KBG – 1 KBG – 1 KBG – 2 KBG – 3

WIEK dni 0 – 10 dni 11 – 21 dni 22 – 56 dni pow. 56 dnia

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Postać DNI kruszonka granulat granulat granulat

Białko surowe % 19 19 16 15

Lizyna % 1 1 0,8 0,73

Metionina % 0,48 0,48 0,3 0,28

Wapń % 1 1 0,9 0,8

Fosfor % 0,7 0,7 0,67 0,6

Sód % 0,14 0,14 0,13 0,13

PARAMETRY
MIESZANEK

KBK – 1 KBK – 1 KBK – 2 KBK – 3

WIEK dni 0 – 10 dni 11 – 21 dni 22 – 42 dni pow. 42 dnia

Składniki pokarmowe j. m. PARAMETRY

Postać DNI kruszonka granulat granulat granulat

Białko surowe % 20 20 17,5 17,0

Lizyna % 1 1 0,85 0,82

Metionina % 0,47 0,47 0,4 0,36

Wapń % 0,9 0,9 0,8 0,75

Fosfor % 0,7 0,7 0,65 0,6

Sód % 0,14 0,14 0,13 0,13

PASZE DLA GĘSI PRZEZNACZONYCH NA TUCZ

PASZE DLA KACZEK BROJLERÓW PRZEZNACZONYCH NA TUCZ
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Badania i testy

BEZPIECZEŃSTWO

Przeprowadzone przez nas badania i testy umożliwiły stworzenie produktów, które dbają o zapewnienie maksymalnego  
bezpieczeństwa dla hodowcy poprzez:
- zapewnienie pokrycia potrzeb pokarmowych poszczególnych grup żywieniowych,
- odciążenie układu pokarmowego poprzez uwzględnienie przyswajalności aminokwasów poszczególnych składników pasz,
- utrzymanie wysokiej zdrowotności poprzez naturalną stymulację procesów trawienia i zapewnienie równowagi osmotycznej,
-  uzyskanie produktów bezpiecznych poprzez redukcję ilości bakterii z rodziny Enterobacteriaceae oraz zapobieganie  

zakażeniom pałeczkami z rodzaju Salmonella.
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Badania i testy

PROFILAKT YKA

JAKOŚĆ

Nasze wieloletnie doświadczenia pozwoliły na optymalny dobór metod oraz środków przeznaczonych do zapobiegania  
rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych na etapie transportu surowców, w trakcie produkcji paszy, jej składowania 
oraz transportu. W ramach ustalonego programu przeprowadzamy regularną kontrolę stanu higienicznego surowców oraz  
miejsc krytycznych przez pobieranie próbek lub wymazów. Bezpieczeństwo naszych produktów potwierdzamy poprzez  
planową kontrolę oceny ilości mikroorganizmów, drożdży i pleśni oraz monitoring obecności mikotoksyn. Dodatkowym atutem  
naszych mieszanek jest dodatek produktów służących do dekontaminacji oraz zapobiegania rozwijaniu się bakterii  
w urządzeniach technicznych oraz na fermie.
Zachęcamy wszystkich współpracujących z nami Hodowców do zastosowania całego systemu biobezpieczeństwa, którego 
częścią składową jest biologicznie bezpieczna pasza. Proponujemy wspólną pracę nad programem zapobiegania i eliminacji 
salmonelloz w hodowli drobiu oraz uzyskaniem najwyższej jakości produktów drobiarskich bezpiecznych dla konsumenta.  
Każda z linii produktowych stanowi czołowe osiągnięcie w dziedzinie żywienia i zapewnia doskonały skład surowcowy  
oraz optymalne zbilansowane składników gwarantujące pełne wykorzystanie potencjału genetycznego ptaków.  
Dodatkowo szczególny nacisk kładziemy na granulometrię – czyli stopień przemiału surowców (uzależniony od wieku  
i gatunku ptaków). Optymalna wielkość cząstek zapewnia odpowiednie tempo pasażu treści pokarmowej i lepsze  
wykorzystanie składników pokarmowych. Właściwe pobieranie paszy warunkuje odpowiedni dobór twardośći i trwałości  
granulatu. Warunkiem dopuszczenia do obrotu każdego zlecenia produkcyjnego jest dobry wynik badania trwałości.

Wyróżnikiem jest stała dbałość o bezpieczeństwo i efektywność produktu 
wyrażana poprzez bezwzględne przestrzeganie polityki jakości Spółki a także  
permanentne monitorowanie wyników produkcyjnych żywionych stad.  
Wieloletnia baza danych pozwala analizować czynione postępy a także  
wyraźnie wskazuje najefektywniejsze rozwiązania. Budowanie zespołu  
sprzedażowego ze specjalistów: zootechników i lekarzy weterynarii pozwala  
sprzedawać nie tylko paszę ale także wiedzę i doświadczenie w branży,  
umożliwiając jednocześnie Klientowi właściwe i pełne wykorzystywanie  
potencjału mieszanek paszowych dostarczanych przez Spółkę. Działania te 
mają podnosić wydajność prowadzonej hodowli poprzez wymierną poprawę  
wyników hodowlanych a co za tym idzie jednoczesny wzrost opłacalności  
co z kolei będzie bezpośrednim dowodem, że współpraca z WIPASZ S.A.  
pozwala w sposób istotny poprawiać rentowność prowadzonej działalności.
Taki zespół pozwala w codziennym kontakcie z klientem prowadzić bieżące 
doradztwo. Ponadto cykliczny program spotkań o charakterze szkoleniowym  
– Akademia WIPASZ, mający na celu przekazywanie wiedzy praktycznej  
związanej z chowem i hodowlą drobiu oraz pojawiających się nowości każe 
postrzegać WIPASZ S.A. jako firmę szukającą innowacyjnych rozwiązań, profe-
sjonalną i nowoczesną oferującą kompleksową obsługę Hodowcy Drobiu.
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Sieć sprzedaży

Produkty WIPASZ dla drobiu są dostępne  
na terenie całego kraju. Nasi pracownicy,  
specjaliści z zakresu żywienia drobiu,  
są do Państwa dyspozycji i chętnie pomogą  
w odpowiednim wyborze produktów.

Numery telefonów do doradców żywienio-
wych z poszczególnych rejonów są umiesz-
czone poniżej.

+48 667 787 811
drob@wipasz.pl

+48 669 991 575
drob@wipasz.pl

+48 607 760 390 
drob@wipasz.pl

+48 89 543 56 50
+48 89 543 56 70

drob@wipasz.pl

@

@

@

@
FAX

Dział Sprzedaży - DRÓB
Region Północ

Dział Sprzedaży - DRÓB
Region Wschód

Dział Sprzedaży - DRÓB
Region Zachód

Dział Sprzedaży - DRÓB

KONTAKT Z NAMI



LAUR KLIENTA dla WIPASZ S.A. 

Firma WIPASZ S.A. znalazła się w prestiżowym gronie najbardziej i najczęściej rekomendowanych marek
ogólnopolskiego zestawienia Laur Klienta 2014 oraz Laur Konsumenta 2015, 

uzyskując złote godło w kategorii “Pasze dla zwierząt”.
Ranking jest obecnie największym w Polsce programem konsumenckim. 

Laur Klienta/Laur Konsumenta to ogólnopolski program konsumencki, który każdego roku wyłania 
najpopularniejsze produkty i marki w swoich kategoriach. Ogólnopolski plebiscyt udziela odpowiedzi na 

jedno z najbardziej kluczowych pytań, a mianowicie, które produkty i marki są obecnie najpopularniejszew 
swojej grupie i cieszą się największym zaufaniem Klientów.

Zdobywając najwyższe wyróżnienie w rankingu dwa lata z rzędu, czyli złoty Laur Klienta 2014 
oraz złoty Laur Konsumenta 2015, �rma WIPASZ S.A. wskazuje na wysoką pozycję marki na rynku oraz 

dowodzi, że produkty cieszą się niesłabnącym uznaniem wśród Klientów - polskich hodowców. 
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