


INDIVIDUÁLNÍ KONCEPT VÝŽIVY A KRMENÍ PRO VÁŠ PODNIK.



Naše motto? Naše motivace? Naše zása-
da? Váš úspěch ve stáji. Tak jednodu-

ché to je. Vítejte ve společnosti Schaumann.

Pro Váš úspěch ve stáji se zabýváme  
výzkumem a pracujeme. Den za dnem.  
Již 80 let. Těší nás, že se dnes řadíme k  
předním odborníkům na minerální a 
účinné látky pro výživu zvířat. Především 
jsme hrdí na to, že po 25 let (21krát 1. místo, 
čtyřikrát 2. místo) soustavně obsazujeme 
přední pozice v anketě DLG-Imagebarometr. 
To dokazuje, že si ceníte naší trvale vysoké 
kvality. 

Děkujeme.

VÍTEJTE VE  
SPOLEČNOSTI 
SCHAUMANN
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JAK TO PROBÍHÁ: 
SCHAUMANN  
KONCEPT
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DAS SCHAUMANN-KONZEPTINDIVIDUÁLNÍ. ZAMĚŘENÉ NA PRAXI. INOVATIVNÍ. UDRŽITELNÉ. PŘÍMO NA MÍSTĚ. MEZINÁRODNÍ.



Tajemství naší trvale vysoké úrovně kvality spočívá  
v dokonalé souhře několika pilířů, na nichž je naše  
společnost založena:

   Individuální poradenství s řešeními  
šitými přesně na míru Vašim potřebám.

   Výzkum, jehož výsledky jsou realizovány 
až po ověření v praxi. 

   Inovativní výrobky vyvinuté společně 
vědci a odborníky z praxe. 

   Udržitelné využívání zdrojů pro objem-
ná, minerální i kompletní krmiva. 

   Dostatečný počet pracovníků pro  
poradenství přímo na místě. 

   Mnohé synergické efekty díky naší  
mezinárodní síti, integraci 14  
Schaumann-společností a více než  
40 partnerských organizací v Huelsen-
berg Holding. 

 
 
Toto nazýváme “Schaumann- koncept”.
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INDIVIDUÁLNÍ 
PORADENSTVÍ



ŘEŠENÍ STEJNĚ  
JEDINEČNÁ JAKO 
VAŠE SPOLEČNOST
To, co je pro jednoho zákazníka optimální, může být pro  
jiného zcela nevhodné. Dlouhodobý hospodářský úspěch  
zaručuje pouze individuální koncept výživy a krmení. Z tohoto 
důvodu nabízíme naše výrobky prostřednictvím Schaumann- 
odborných poradců.
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NAŠI ODBORNÍ PORADCI: KOMPETENTNÍ, ZKUŠENÍ A VŽDY PO RUCE.



Každý Schaumann-odborný poradce je 
odborníkem v oblasti výživy a krmení, 

chovu, hygieny, technologie výroby a má 
mnoho praktických zkušeností. Vytvořili 
jsme hustou síť s více než 400 odbornými 
poradci, aby byl vždy někdo rychle na místě. 
 To znamená, že výrobek a návrh krmné 
dávky lze kdykoli přizpůsobit měnícím se 
podmínkám. 

Kromě toho jsou Vám k dispozici specialisté 
společnosti Schaumann pro oblast řízení.

Jak bylo již řečeno: jde o Váš úspěch. Jen o to.
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VÝZKUM 
ZAMĚŘENÝ 

NA PRAXI



VÝZKUM 
ZAMĚŘENÝ 

NA PRAXI



USNOUT NA  
VAVŘÍNECH?
NIKDY!
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DAS SCHAUMANN-KONZEPTSPOJENÍ VĚDY A PRAXE.



Vyvíjíme pro Vás výrobky, které kombinují nejnovější 
poznatky vědy s nejvyšší úrovní kvality a hospodárnosti.

Probiotika schválená v EU, program bio-
logických silážních přípravků, účinné 

látky, speciální výrobky i rozsáhlý program 
krmných kyselin jsou jen několika příklady 
naší úspěšné práce - a našeho přesvědčení, 
že věda a praxe by měly tvořit neoddělitelný 
celek.
 
Od roku 1938 neustále investujeme do 
optimalizace Schaumann-konceptu pro 
výživu, krmení a konzervaci krmiv. ISF 
Schaumann Forschung se zabývá vývojem 

nových účinných látek, probiotik, silážních 
přípravků i analýzami krmiv. Na statku 
Hülsenberg, kde se chová téměř 260 krav a 
obhospodařuje 650 ha zemědělské půdy, se 
přímo testuje praktické použití produkto-
vých inovací. 

Tímto způsobem a díky neustálému dialogu 
s našimi partnery dokonale propojujeme 
nejnovější vědecké poznatky s našimi prak-
tickými zkušenostmi a vytváříme inovativní 
výrobky.
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INOVATIVNÍ 
VÝROBKY



INOVATIVNÍ 
VÝROBKY



NÁŠ PŘÍSLIB 
KVALITY
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MADE BY SCHAUMANN: VYRÁBÍME SAMI.



Každoročně necháváme testovat účin-
nost našich systémů nezávislými audi-

ty a kontrolami. V našich závodech probíhá 
výroba podle zásad GMP+. Naše výrobky 
lze kompletně dohledat - od surovin až po 
koncového zákazníka. 

Naše vlastní výrobní závody v Eilslebenu, 
Feuchtwangenu a Taufkirchenu jsou samo-
zřejmě velkou výhodou při výrobě vysoce 
delikátních specialit a zpracování exklu-
zivních komponentů jako jsou probiotika, 
bakterie mléčného kvašení nebo kyseliny.

Proč vyrábíme sami? Aby naše výrobky skutečně 
splňovaly to, co slibuje jméno Schaumann.  
Náš management kvality zaručuje dodržování 
nejvyšších standardů, a to i nad rámec zákonných 
požadavků.
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UDRŽITELNÉ  
VYUŽÍVÁNÍ  

ZDROJŮ



UDRŽITELNÉ  
VYUŽÍVÁNÍ  

ZDROJŮ



ZÁSOBENÍ  
ODPOVÍDAJÍCÍ 
VŽDY SITUACI
Přesně přizpůsobené jednotlivým fázím života i užitkovosti  
zvířat a zároveň individuální situaci v podniku. 
Pro udržitelný a hospodárný chov zvířat. To jsou atributy  
našeho Schaumann-konceptu výživy a krmení.
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DAS SCHAUMANN-KONZEPTPRODUKTY PRO DNEŠEK, ZÍTŘEK A POZÍTŘÍ.



Těžiště našeho programu výrobků: směsi 
minerálních a účinných látek, které 

doplňují Vaše vlastní krmiva, vždy přizpů-
sobené aktuálním potřebám. Doplňkový 
program: námi vyvinuté produkty, jako 
jsou krmné kyseliny a probiotika, speciálně 
pro období např. březosti, laktace, odchovu 
nebo výkrmu.

S ohledem na šetření zdrojů a využívání vy-
sokého podílu objemných krmiv přikládáme 
velký význam konzervaci krmiv. Společnost 
Schaumann zde nabízí účinnou podporu, 
zejména prostřednictvím inovativních 
silážních přípravků na bázi bakterií mléčné-
ho kvašení.
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MEZI-
NÁRODNÍ 

SÍŤ



Společnost Schaumann byla založena v roce 1938 jako  
H. Wilhelm Schaumann GmbH a dnes je skupinou společností  
působících ve více než 40 zemích světa.

MYSLÍME A  
PRACUJEME V  
PROPOJENÍ –  
PRO VÁS
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SCHAUMANN: NÁRODNÍ A GLOBÁLNÍ HRÁČ.



Neustále vznikají nové podněty pro  
výzkum a vývoj, zakomponování  

inovativních poznatků přináší výkonnější 
výrobky a důsledně se vylepšuje Schaumann- 
koncept. To je jasná přidaná hodnota pro 
každého našeho zákazníka.

Se současnými 14 sesterskými společnostmi 
jsme otevřeli obchodní síť v těchto zemích: 
Rakousku, Švýcarsku, Číně, Francii, Itálii, 
Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, Rusku,  
Slovensku, České republice, Ukrajině,  
Maďarsku a Vietnamu. Spolupracujeme 
také se 40 partnerskými organizacemi.
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VYUŽÍT  
SYNERGICKÉ  

EFEKTY



VYUŽÍT  
SYNERGICKÉ  

EFEKTY



SILNÝ PARTNER  
NA VAŠÍ STRANĚ
Z H. Wilhelm Schaumann GmbH vznikl celosvětově působící  
Huelsenberg Holding se čtyřmi různě zaměřenými společnostmi.  
V centru dění stojí Union Agricole Holding, který zastřešuje  
25 společností působících v zemědělství na mezinárodní úrovni.

SYNERGICKÉ EFEKTY DÍKY HUELSENBERG HOLDING.
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Již v roce 1948 H. Wilhelm Schaumann 
založil také společnost Durag Holding, 

která se zabývá spalovacími technologiemi 
a technologiemi pro měření životního 
prostředí. Tato skupina společností vytváří 
synergie pro Enbycon Holding se zaměře-
ním na obnovitelné zdroje energie. Biotech-
nologické společnosti jsou spojeny v Biotic 
Science Holding. Patří sem také společnost 
Lactosan, z jejíchž odborných znalostí v  

oblasti biologických silážních přípravků 
a probiotik těží Schaumann stejně jako z 
výroby konzervantů na bázi kyselin ve  
společnosti Ligrana ze skupiny Union  
Agricole Holding.

V roce 1967 založil H. Wilhelm Schaumann 
stejnojmennou nadaci. Prostřednictvím 
nadace podporuje společnost Schaumann 
především mladé vědecké pracovníky.
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 NĚMECKO
H. Wilhelm Schaumann GmbH
An der Mühlenau 4
25421 Pinneberg
Tel. +49 41 01 2 18 20 00
info@schaumann.de
www.schaumann.de

Schaumann Agri International GmbH
Tel. +49 41 01 2 18 53 00
info@schaumann-agri.com
www.schaumann.info

 RAKOUSKO 
H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG
Tel. +43 22 36 3 16 41
info@schaumann.at
www.schaumann.at

Schaumann Agri Austria  
GmbH & Co. KG
Tel. +43 22 36 3 16 41
agriaustria@schaumann.at
www.schaumann.info

 ŠVÝCARSKO 
H. W. Schaumann AG
Tel. +41 62 9 19 10 20
info@schaumann.ch
www.schaumann.ch

 ČÍNA
Schaumann Agri Trading
(Shanghai) Co. Ltd.
Tel. +86 21 37 70 87 66
www.schaumann.cn

 FRANCIE
Schaumann France SARL
Tel. +33 2 41 88 03 59
info@schaumann.fr
www.schaumann.fr

 ITÁLIE 
Schaumann Italia Srl
Tel. +39 04 71 05 36 27
info@schaumann.it
www.schaumann.it

 CHORVATSKO 
Schaumann Agri d.o.o.
Tel. +3 85 48 66 51 48
info@schaumann.hr
www.schaumann.hr

 POLSKO  
Schaumann Polska Spólka z o.o.
Tel. +48 61 424 52-05/-06
schaumann@schaumann.pl
www.schaumann.pl

 RUMUNSKO  
S. C. Schaumann Agri Srl
Tel. +40 31 43 8 04 79
info@schaumann-agri.ro
www.schaumann-agri.ro

 RUSKO 
OOO „Schaumann Agri“
Tel. +7 86 12 52 30 44
office@schaumann.ru
www.schaumann.ru

 SLOVENSKO  
Schaumann Slovensko spol. s r.o.
Tel. +4 21 2 6 24 10 34-5 až -7
schaumann@schaumann.sk
www.schaumann.sk

 ČESKÁ REPUBLIKA  
Schaumann ČR s.r.o.
Tel. +4 20 3 83 33 91 10
schaumann@schaumann.cz
www.schaumann.cz

 UKRAJINA  
Schaumann Agri UA GmbH
Tel. +3 80 5 36 17 00-10
schaumann.ukraine@gmail.com
www.schaumann.org.ua

 MAĎARSKO  
H. Wilhelm Schaumann
Állattakarmányozási Kft.
Tel. +36 202 19 19 73
info@schaumann.hu
www.schaumann.hu

 VIETNAM  
Schaumann Vietnam Company Limited
Tel. +84 4 32 66 87 64
info@schaumann.vn
www.schaumann.vn

ŠEST HVĚZD PRO VÁŠ ÚSPĚCH

Možná jste si všimli, že jsme do našeho 
loga přidali hvězdu. Dobrá příležitost 

vysvětlit Vám význam jednotlivých hvězd: 
Prvních pět představuje individuální pora-

denství, výzkum zaměřený na praxi, inovativní 
výrobky, udržitelné využívání zdrojů a meziná-
rodní síť.

Co nám dosud chybělo? Odpověď na otázku: 
K čemu to všechno? Pro to, co se skrývá za 
šestou hvězdou:  
VÁŠ ÚSPĚCH VE STÁJI.   

Protože o tom to celé je. Naše motivace. 
Naše motto. Naše zásada.


