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Aktualności

100 % jakość  
produktów Sano

Najlepsze firmy aby uzy-
skać potwierdzenie naj-
wyższej jakości swoich 

produktów, oprócz kontroli urzę-
dowej, poddają się także dobro-
wolnej kontroli dodatkowej. W 
Niemczech jest to o tyle proste, że 
już od ponad 100 lat istnieje Nie-
mieckie Towarzystwo Rolnicze 
(DLG), którego jednym z  zadań 

jest także kontrola jakości pro-
duktów rolnych. Aby dostać znak 
jakości DLG trzeba spełnić kilka 
warunków:
•	 dysponować odpowiednią tech-

nologią i  urządzeniami tech-
nicznymi

•	 przy	produkcji	pasz	i żywieniu	
zwierząt należy przestrzegać 
norm DLG

•	 deklarowany	na	etykiecie	skład	
pasz musi być potwierdzony 
w  badaniach laboratoryjnych, 
w tym celu pobierane są próbki 
i  wysyłane do laboratorium 
w Niemczech, gdzie są badane.

Sano, jako pierwsza zagranicz-
na firma paszowa została już 
w 2003 roku wyróżniona znakiem 

Kontrola prowadzona przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) potwierdziła najwyż-
szą 100 % jakość produktów Sano. Nie wszystkie firmy uzyskały tak znakomity wynik.



jakości DLG, gdyż nie dość, że 
spełniła wszystkie wymagane 
przez DLG warunki, to w dodatku 
inspektorzy DLG, którzy wizyto-
wali wytwórnię pasz w  Sękowie 
byli pełni podziwu dla możliwości 
technicznych tego najnowocze-
śniejszego w Europie zakładu.

Sano - najwyższa jakość

„Zaufanie jest dobre, ale kon-
trola jeszcze lepsza” – taką dewizę 
często wyznaje wielu szefów. 
Chcemy, aby kupowane przez ho-
dowców produkty Sano miały naj-
wyższą jakość wynikającą nie tyl-
ko z deklaracji, ale także popartą 
rzetelnymi badaniami. W ramach 
kontroli DLG pobierane są próbki 
pasz, które są wysyłane do badań 
w laboratorium w  Niemczech 
i  w  Polsce. Jesteśmy dumni, że 
w  24 pobranych w  Polsce prób-
kach po raz kolejny wszystkie ana-
lizy potwierdziły 100 % zgodność 
wyników z  deklaracją. Sano od 
początku swojej działalności po-
stawiło na jakość i pod tym wzglę-
dem wyprzedza inne firmy, gdyż 
nie wszystkie uzyskały tak znako-
mity wynik. Aby potwierdzić ja-
kość pasz DLG przebadało 377 
próbek, w tym 85 próbek pasz tre-
ściwych i  292 próbki pasz mine-

ralnych. Łącznie wykonano 
w  akredytowanych laboratoriach 
2.036 różnych analiz. Zgodność 
deklarowanych składów z  wyni-
kami badań uzyskano w  99,3 %. 
Obok kontroli rutynowej dodat-
kowo zbadano 56 pasz na zawar-
tość treoniny. Tylko w 3 przypad-
kach stwierdzono niższą zawartość 
od deklarowanej.

Jakość pasz jest obok zarzą-
dzania najważniejszym czynni-
kiem decydującym o  wynikach 
produkcyjnych i  ekonomicznych 
w produkcji zwierzęcej. Szczegól-
nie zwierzęta wysokowydajne 
szybko reagują na nieodpowied-
nią jakość i skład paszy. Może się 
to przejawiać zmniejszoną wy-

dajnością, gorszą zdrowotnością, 
chorobami, złym samopoczu-
ciem, mniejszym pobraniem pa-
szy. Nawet, kiedy opłacalność 
produkcji zwierzęcej maleje nie 
opłaca się oszczędzać na paszy. 
Wielu rolników słono zapłaciło 
za taką naukę. 

Nie ma nic lepszego jak dobra 
pasza, zdrowe zwierzęta, wysoka 
wydajność, a dzięki temu spokój 
bez niepotrzebnego ryzyka. Na 
pewno pasze z certyfikatem DLG 
dają większą gwarancję wysokiej 
jakości i  wartości pokarmowej, 
a  tym samym szanse na uzyska-
nie lepszych wyników produkcyj-
nych i  ekonomicznych są znacz-
nie większe. (rk)
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Dr Walter Staudacher, kierownik działu certyfikacji DLG

„ Pasze ze znakiem DLG mają swoją zalety „

Pasze z certyfikatem DLG posiadają gwaran-
cję wysokiej jakości i  wartości pokarmowej 
przy zachowaniu wymogów ochrony środowi-
ska. Surowce stosowane w  paszach muszą 
być prawnie dozwolone do stosowania w ży-
wieniu zwierząt. Oprócz rutynowych badań 
wykonywane są też niezapowiedziane analizy 

innych składników, w tym też niepożądanych. Znak jakości DLG gwa-
rantuje nie tylko zgodność składu z deklaracją, ale także wysoką war-
tość pokarmową pasz.  ■

2,5-3,0 % Aminogold Forte® + zboże + soja (rzepak) = wyśmienita pasza

 Wartościowa kombinacja witamin i związków biologicznie czynnych

 4.000 mg witaminy E + 3.000 mg kompleksu polifenolowego Sano 
wzmacniają mięsień sercowy

 Optymalna kombinacja aminokwasów: lizyna, metionina  
i treonina, w celu lepszego wykorzystania białka

Najszybszy tucz, najwyższa mięsność 

Aminogold posiada 
znak jakości DLG


