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CHÓW BROJLERÓW
KURZYCH

Program BROJLER polecany jest szczególnie dla tuczu mniej
intensywnego, odbywającego się w warunkach przydomowych. Jego zaletą
jest niskie zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz krótki okres tuczu. W
paszach zastosowano mieszanki mineralno-witaminowe, które w pełni
bilansują poziom witamin oraz składników mineralnych.
Dostępne są trzy
rodzaje mieszanek paszowych, które należy stosować w zależności od wieku
kurcząt:

BROJLER START kruszonka 25kg - dla brojlerów od początku tuczu do 14 dnia. Zapewnia dobry start
i odpowiedni rozwój układu szkieletowego.

BROJLER WZROST granulat 25kg - dla brojlerów od 15 do 28 dnia tuczu. Zapewnia dobre przyrosty przy niskim
poborze paszy.

BROJLER FINISZ granulat 25kg - dla brojlerów od 29 dnia tuczu do końca. Zapewnia szybkie dorastanie do wagi
ubojowej.
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ODCHÓW I CHÓW
NIOSEK

Program NIOSKA został opracowany dla kurcząt przeznaczonych do odchowu
na nioski oraz dla kur niosek jaj konsumpcyjnych. Jest polecany szczególnie do
odchowu mniej intensywnego, odbywającego się w warunkach przydomowych.
W paszach zastosowano mieszanki mineralno-witaminowe, które w pełni
bilansują poziom witamin oraz składników mineralnych. Kompleksowo
zaspokajają potrzeby dorastających kurcząt oraz zapewniają uzyskanie
wysokiego poziomu nieśności, dobrze wybarwiają żółtko, a ponadto utrzymują
stado w doskonałej kondycji. Ich zaletami są ekologiczny charakter i brak okresu
karencji. W ofercie znajdują się poniższe mieszanki paszowe pełnoporcjowe:

DKM 1 kruszonka / sypka 25kg - dla kurcząt od 0 do 7 tygodnia życia.
DKM 2 granulat / sypka 25kg - dla kurcząt od 8 do 20 tygodnia życia, w zależności od wymaganego wieku nieśności
(do 2% nieśności).

NIOSKA 1 granulat / sypka 25kg - dla kur niosek w całym okresie nieśności. Stanowi bardzo dobre uzupełnienie pasz
podawanych w gospodarstwie przydomowym. Wzbogaca dawkę pokarmową w białko, energię, związki mineralne i
witaminy.

NIOSKA SUPER granulat / sypka 25kg - dla kur niosek w całym okresie nieśności. Pasza na okres nieśności o
podwyższonym poziomie białka i tłuszczu, przez co jest bardziej strawna i lepiej przyswajalna przez ptaki. Kury
żywione tą mieszanką produkują jaja o naturalnym i trwałym wybarwieniu żółtek i jednocześnie utrzymane są w dobrej
kondycji.
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CHÓW PRZEPIÓREK NIOSEK
kruszonka 25kg – pasza dla przepiórek w okresie nieśności

TUCZ KACZEK I GĘSI

Program został opracowany dla kaczek i gęsi przeznaczonych na ubój. Polecany jest
szczególnie do odchowu mniej intensywnego, odbywającego się w warunkach
przydomowych. Od 8 tygodnia życia można wprowadzić do dawki pokarmowej pasze
gospodarskie, takie jak ziarno owsa czy zielonki.
W ofercie znajdują się poniższe mieszanki paszowe pełnoporcjowe:

KB 1

kruszonka 25kg - dla kaczek i gęsi od 0 do 4 tygodnia tuczu. Zawiera kompletny zestaw makro
i mikroelementów oraz witamin, jak również promotor wzrostu w postaci zakwaszacza.

KB 2

granulat 25kg - dla kaczek i gęsi od 5 do 10 tygodnia tuczu, w zależności od gatunku, rasy czy kierunku
użytkowania. Może być stosowana jako jedyna pasza w dawce. Zawiera kompletny zestaw makro i mikroelementów
oraz witamin. Nie zawiera kokcydiostatyku i promotora wzrostu.
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Program przygotowany z myślą o tuczu indyków rzeźnych w systemie
przydomowym i pół-fermowym.

CHÓW
INDYKÓW

Mieszanki pełnoporcjowe stosowane są w okresie życia do 10-12 tygodni, a po
tym okresie, do dawki pokarmowej wprowadza się pasze gospodarskie.
W ofercie dostępne są poniższe mieszanki paszowe pełnoporcjowe:

INDYK START kruszonka 25kg - dla indyków rzeźnych od 0 do 4 tygodnia życia. Zawiera kompletny zestaw
makro- i mikroelementów oraz witamin, kokcydiostatyk oraz zakwaszająco-ziołowy promotor wzrostu.

INDYK WZROST granulat 25kg - dla indyków rzeźnych od 5 do 11 tygodnia życia. Zawiera kompletny zestaw
makro- i mikroelementów oraz witamin, kokcydiostatyk oraz zakwaszająco-ziołowy promotor wzrostu.

INDYK FINISZ granulat 25kg - dla indyków rzeźnych od 12 tygodnia do końca tuczu. Pasza zawiera kompletny
zestaw makro- i mikroelementów, witamin oraz zakwaszająco-ziołowy promotor wzrostu. Nie zawiera kokcydiostatyku,
w związku z tym nie wymaga okresu karencji.
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CHÓW KRÓLIKÓW
KRÓLIK RODZIC granulat 25kg- Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla dorosłych królików, dla stada
reprodukcyjnego. Ze względu na doskonały skład surowcowy, pozwala przyuczać młode ssące króliczęta do pobierania
paszy treściwej. Mieszanka ta ze względu na swój skład, może być stosowana z dużym powodzeniem w żywieniu
królików o użytkowaniu futrzarskim.

KRÓLIK RZEŹNY granulat 25kg - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla królików intensywnie tuczonych od
momentu odsadzenia od matek do ok. 60 dnia życia lub do 10 dnia przed ubojem.

KRÓLIK UNIWERSALNY granulat 25kg lub 10kg - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla królików na każdym
etapie wzrostu i w każdym stanie fizjologicznym królików. Szczególnie polecamy ją dla królików hodowanych
w celach hobbystycznych i w mniejszych stadach towarowych oraz na fermach o użytkowaniu futrzarskim. Pasza
powinna być traktowana jako pełnoporcjowa i skarmiana do woli, ewentualnie łącznie z niewielkimi ilościami siana lub
okopowych.

KRÓLIK UZUPEŁNIAJĄCY granulat 25kg - Mieszanka paszowa uzupełniająca dla królików żywionych
w oparciu o pasze objętościowe. Uzupełnia dawkę w białko, energię, witaminy, makro i mikroelementy, jak również
wprowadza do dawki naturalne stymulatory produkcyjności. Przy stosowaniu tej mieszanki możemy zrezygnować
z podawania innych dodatków dla królików.
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CHÓW SZYNSZYLI
SZYNSZYLA POP

mikro-granulat 25kg – mieszanka paszowa pełnoporcjowa przeznaczona dla szynszyli we
wszystkich okresach fizjologicznych. Doskonale sprawdza się jako jedyna pasza w żywieniu. W projektowaniu tej
karmy szczególny nacisk położono na wymagania pokarmowe szynszyli. Z powodzeniem może być stosowana
w mniejszych hodowlach dla celów hobbystycznych.

SZYNSZYLA EXTRA mikro-granulat 25kg - mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla szynszyli we wszystkich
okresach fizjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej ciąży i laktacji oraz wzrostu młodzieży do wieku
8-9 miesięcy. Może być jedyną karmą w intensywnym użytkowaniu szynszyli, gdyż zawiera wszystkie potrzebne
składniki do utrzymania szybkiego wzrostu, dobrej kondycji rozpłodowej, doskonałej jakości futra.

