Zdrowo
Bezpiecznie
Ekonomicznie

tasomix.pl

tasomix_o firmie

Jesteśmy nowoczesną,
dynamicznie rozwijającą się
organizacją
Produkujemy pasze, które pozwalają osiągnąć niskie koszty
uzyskania jednego kilograma mięsa, jaj, litra mleka.
Mamy 28 lat doświadczenia w branży

bezpieczeństwa. Nasze produkty mają

produkcji pasz dla drobiu, bydła i trzo-

certyfikaty: ISO 22000, QS, GMP+, KAT

dy. Zaopatrujemy producentów i ho-

i VLOG. Oferujemy zbilansowane, efek-

dowców we wschodniej, zachodniej

tywne i bezpieczne pasze dla indyków,

i centralnej Polsce. Zaczynaliśmy jako

brojlerów, niosek, kaczek, gęsi, trzody

mała firma rodzinna, produkująca

chlewnej i bydła. Produkty dla bydła nie

w Biskupicach Ołobocznych, w Po-

zawierają składników modyfikowanych

łudniowej Wielkopolsce. Dziś produ-

genetycznie, są NON GMO. Produkuje-

kujemy także w Myśliborzu i Pionkach.

my pasze dostosowane do posiadanej

Rocznie możemy wyprodukować 760 tys.

hodowli, faz chowu zwierząt i celów,

ton pasz. Dostarczamy paszę wyma-

które stawiają sobie najbardziej wyma-

gającym odbiorcom, którzy produkują

gający hodowcy.

zdrową żywność, zgodnie z zasadami

W naszych zakładach produkujemy z certyfikatami:
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Zatrudniamy najlepszych specjalistów.

Od lipca 2018 roku w ramach joint

Od lat współpracujemy, rozmawiamy

venture współpracujemy z Grupą For-

i wymieniamy doświadczenia z hodow-

Farmers, europejskim potentatem

cami i producentami drobiu, trzody

w produkcji pasz. ForFarmers rocz-

oraz bydła. Dlatego wiemy, jak zaspo-

nie produkuje 10 milionów ton pasz.

kajać potrzeby zwierząt i oczekiwania

Grupa, której jesteśmy częścią, ma

wymagających klientów.

36 zakładów produkcyjnych w Wielkiej
Brytanii, Holandii, Belgii, Niemczech
i Polsce, ponad 27 tysięcy klientów i zatrudnia ponad 2600 pracowników.

#1
w Europie
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10
mln ton

>27
tys.

globalna
produkcja

klientów

36

2654

zakładów
produkcyjnych

etatowych
pracowników

Sterowanie systemu natłuszczania i enzymowania pasz

Sterowanie systemu
natłuszczania i enzymowania
pasz

System PIAB _ podający
mikrododatki do mieszalnika
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Produkujemy
zdrowo, bezpiecznie,
ekonomicznie
my dostawców surowców, każdy etap
produkcji oraz proces dostawy pasz
na fermy klientów. Produkty i metody
ZDROWO

wytwarzania naszych produktów regu-

Dzięki higienizacji wytwarzamy pasze

larnie poddajemy ocenie niezależnych

wolne od skażeń mikrobiologicznych.

ekspertów.

Nasze rozwiązania żywieniowe chronią
układ pokarmowy zwierząt, zwiększają strawność oraz zabezpieczają przed
mikotoksynami.

EKONOMICZNIE
Doskonałe bilansowanie, wysokie wymogi bezpieczeństwa i kontrola jakości bezpośrednio wpływają na zdrowie

BEZPIECZNIE

i prawidłowy tucz zwierząt. Wykorzy-

Działamy zgodnie z wymogami Zin-

stujemy ich potencjał genetyczny, ob-

tegrowanego Systemu Zarządzania

niżamy ilość zużytej paszy na przyrost

Jakością (ISO 22000 Bezpieczeństwo

kilograma masy ciała. Pomagamy osią-

Żywności). Skrupulatnie weryfikuje-

gać lepsze wskaźniki ekonomiczne.

Proces produkcji zdrowej żywności
dostawcy
surowców
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Tasomix

hodowcy

przetwórstwo
i handel

konsumenci

Termiczny higienizator CPM

Kontrola surowców
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Zakłady
produkcyjne
Produkujemy w trzech zakładach: w Biskupicach Ołobocznych,
Myśliborzu i Pionkach. Łącznie nasze trzy fabryki mogą wyprodukować 760 tys. ton pasz rocznie.
FABRYKA W PIONKACH
W Pionkach k. Radomia produkujemy

To najnowocześniejsza fabryka pasz

przede wszystkim pasze dla drobiu,

w Polsce. Całość produkcji fabryki

a także dla trzody i koncentraty. Mie-

w Pionkach odbywa się w systemie ISO

sięcznie wytwarzamy ponad 30 tys.

22000 i QS, oraz KAT i VLOG.

ton, rocznie nawet 360 tys. ton pasz.
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Fabryka w Pionkach
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To oznacza, że możemy zaoptrywać

system natłuszczania i enzymo-

producentów w bezpieczny produkt –

wania na ciepłą i zimną granulę,

kontrolowany na każdym etapie pro-

zapewniający najwyższą jakość

cesu produkcji, spełniający między-

granulatu,

narodowe standardy. Pasze z Pionek
sprzedajemy przede wszystkim w cen-

unikalny system podający mikrodo-

tralnej i wschodniej Polsce.

datki do mieszalnika, gwarantujący
precyzję ich wydozowania, a na-

Zakład w Pionkach wyposażyliśmy

stępnie dostarczenia do mieszalni-

w najlepsze dostępne na rynku rozwią-

ka, do tej pory stosowany głównie

zania technologiczne do produkcji pasz:

w przemyśle farmaceutycznym,

odpowiedni sprzęt dla linii granu-

mieszalnik z systemem automa-

lacji, pozwalający na wydłużony

tycznego samooczyszczania, po-

proces higienizacji i zabezpiecza-

zwalający wyeliminować różnego

jący produkt przed niepożądanymi

rodzaju zanieczyszczenia.

patogenami,

Zakład w Pionkach _ najlepszy sprzęt dostępny na rynku

MŁYNKI
FIRMY
BÜHLER

ANDRITZ
Mieszalniki

CPM
Linia do
granulacji

MANGRA
System
natłuszczania
i enzymowania

CUBATO
Magazyny
zbożowe Araj
Transport
Reg-Arm,
Naważanie:
Rowag, Drewmax

PIAB
System podający
mikrododatki
do mieszalnika

VAR-MC
System
sterowania
zakładem

DANIA

USA

HISZPANIA

POLSKA

SZWECJA

POLSKA

Mielenie

SZWAJCARIA
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Linia automatycznego
załadunku pasz luzem

Proces termicznej
higienizacji
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FABRYKA W BISKUPICACH OŁOBOCZNYCH
Fabryka w Biskupicach Ołobocznych

z pięciu linii granulacyjnych zapew-

to nasz pierwszy zakład produkcyjny,

niających termiczną higienizację. Bez-

wytwarzający przede wszystkim pasze

pieczeństwo produkcji gwarantuje to,

dla drobiu i trzody. Produkujemy w nim
ponad 35 tys. ton pasz miesięcznie,

że każda linia produkcyjna wytwarza
pasze tylko jednego rodzaju _ osob-

rocznie możemy wyprodukować ponad

no dla brojlerów, indyków, niosek,

400 tys. ton. W procesie produkcji ko-

drobiu wodnego i trzody. W fabryce

rzystamy z Centralnego Laboratorium,

w Biskupicach Ołobocznych wdroży-

które umożliwia rozbudowaną diagno-

liśmy systemy zarządzania jakością,

stykę badań chemicznych i mikrobio-

mamy certyfikaty ISO 22000, GMP+, QS,

logicznych surowców oraz gotowych

KAT i VLOG. Pasze z tej fabryki sprze-

pasz. W Biskupicach Ołobocznych

dajemy przede wszystkim w centralnej

w procesie produkcji możemy korzystać

i zachodniej Polsce.

Z fabryki do odbiorców _ proces produkcyjny

kontrola
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logistyka

Fabryka w Biskupicach Ołobocznych
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Fabryka w Biskupicach Ołobocznych – biurowiec

Specjalistyczna
flota samochodowa
Tasomix
System dozowania
natłuszczania
i enzymowania pasz
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FABRYKA W MYŚLIBORZU
Fabryka Tasomix w Myśliborzu to spe-

Pasze powstające w tym zakładzie są

cjalistyczny zakład, w którym produ-

produktami NON GMO, mają certyfikat

kujemy pasze i mieszanki paszowe

GMP+. Pasze i mieszanki z Myśliborza

uzupełniające dla bydła. Łącznie po-

sprzedajemy na terenie całej Polski.

wstaje w nim prawie 100 produktów.
17
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Produkujemy w oparciu
o wiedzę, technologię,
doświadczenie
technologicznych firm Bühler, CPM czy
Andritz przystosowana jest do wykonywania higienizacji pasz.
WIEDZA
Od ponad 28 lat gromadzimy praktyczną wiedzę. Bierzemy udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach.

DOŚWIADCZENIE

Współpracujemy z czołowymi instytu-

W Centrum Doskonalenia Chowu ba-

tami naukowymi w zakresie serwisu,

damy czynniki wpływające na wzrost

doradztwa oraz profilaktyki weteryna-

ptaków na każdym etapie chowu. Po-

ryjnej.

przez filmy, szkolenia, rozmowy etc.
dzielimy się naszym doświadczeniem
z klientami.

TECHNOLOGIA
Stawiamy na innowacyjne rozwiązania,
czego przykładem jest najnowsza linia granulacji Kubex T12. Każda z linii
Proces kontroli i bezpieczeństwa produkcji pasz od momentu weryfikacji producenta
surowców, poprzez produkcję, załadunek, dostawę i rozładunek pasz do silosów
Z fabryki do odbiorców

tasomix.pl
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Instalacja dozowania
tłuszczów i olejów roślinnych

Granulat wychodzący
z matrycy
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Centrum
Doskonalenia Chowu
W 2010 roku uruchomiliśmy Centrum

towania obiektów:

Doskonalenia Chowu. Tam prowadzi-

mycia i dezynfekcji różnymi meto-

my specjalistyczne obserwacje żywie-

dami,

niowo-hodowlane, badamy receptury,

wykorzystania różnych rodzajów

sprawdzamy warianty żywienia dla

ściółki, np. właściwości słomy o ró-

brojlerów oraz indyków. Rocznie prze-

żnych długościach, pelletu ze sło-

prowadzamy kilkaset testów.

my, ściółek torfowych itp.
oddziaływania preparatów bentoni-

W Centrum Doskonalenia Chowu pod-

towych na poprawę jakości ściółki,

dajemy analizie dane takie jak:

bioasekuracji w przygotowaniu fermy oraz w czasie trwania produkcji.

waga zwierząt i jej dobowe przyrosty,
ilość spożywanej paszy i wody,

W Centrum Doskonalenia Chowu

wpływ jakości odchodów i ściółki na

sprawdzamy skuteczność rozwiązań

funkcjonowanie jelit,

żywieniowych na małych populacjach,

jakość klimatu w obiekcie.

w różnych wariantach. Formuły naszych pasz stale udoskonalamy i dopa-

Na tej podstawie gromadzimy wie-

sowujemy do zmieniających się warun-

dzę dotyczącą wszystkich kluczowych

ków chowu, potencjału genetycznego

aspektów chowu od momentu przygo-

oraz potrzeb hodowców.
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Centrum Doskonalenia Chowu
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Ważne daty
w historii naszej firmy

1992
Hodowca drobiu
Tadeusz Sobczak
zakłada w Biskupicach Ołobocznych
Tasomix

2007
Uruchomiliśmy kolejne nowe
linie produkcyjne z procesem higienizacji

2000
Rozbudowa zakładu i podwojenie
możliwości produkcyjnych
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2010

2018

Otwieramy własne

Podpisaliśmy umowę

Centrum Doświadczalne

joint venture z ForFarmers
Otwieramy fabrykę
w Pionkach k. Radomia

2012

2015

Wdrażamy zintegrowany

Uzyskujemy certyfikat

system zarządzania ERP

ISO 22000, wykorzystujemy
w produkcji Granulator Kubex T12

Produkujemy coraz więcej tysięcy ton paszy

3500

27 500

120 000

160 000

260 000

450 000

1992

1997

2002

2007

2012

2018
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