
Purina®

fácán extra takarmányok

A Purina® fácán extra takarmányok a kisüzemi, intenzív körülmények között tartott fácánok takarmányai.

Jellemzői:
» Morzsázott és granulált formátumok.
» Az állatok szükségleteinek megfelelő beltartalom.
» Változatos alapanyagokból készül.
» Optimális ásványi anyag- és vitaminszint.
» Teljes értékű takarmánykeverék.
» Praktikus, igényes kiszerelés.
» Az indító és nevelő fázis kokcidiosztatikumot tartalmaz.**

Kiszerelési egység cikkszám szerint: 
indító:
» 10000015610 – morzsázott, 40 kg, zsákos kiszerelés, kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015611 – 40kg, morzsázott, zsákos kiszerelés, kokcidiosztatikumot tartalmaz

nevelő:
» 10000015612 – granulált (2mm, rövid), 40 kg, zsákos kiszerelés
» 10000015613 – 40 kg, granulált (rövid, 2mm), kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015621 – ömlesztett, granulált (rövid, 2mm), kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015623 – 40 kg, granulált (rövid, 2 mm), kokcidiosztatikumot tartalmaz,
 gyógyszeres, vényköteles

kondicionáló:
» 10000015616 – granulált, 40kg, zsákos kiszerelés
» 10000015617 – granulált, 40 kg, zsákos kiszerelés

jérce:
» 10000015614 – granulált, 40 kg, zsákos kiszerelés

tojó:
» 10000015618 – granulált, 40 kg, zsákos kiszerelés
» 10000015619 – ömlesztett, granulált
» 10000015620 – 40 kg, granulált, zsákos kiszerelés, gyógyszeres, vényköteles

Előnyei:
» Biztonságos felnevelés.
» Nem igényel abrakkiegészítést.
» Egészséges, egyöntetű állomány, kiváló végtermékminőség.
» Egyszerű, gazdaságos használat.
» Jobb takarmányhasznosulás, kevesebb takarmányfelhasználás.

Felhasználási javaslat:
» indító: A Purina® fácán extra indító takarmánykeverék napos kortól 4 hetes 

korig ajánlott.
» nevelő:  A Purina® fácán extra nevelő takarmánykeverék etetése 4 hetes 

kortól 8 hetes korig ajánlott.
» kondicionáló: A Purina® fácán extra kondicionáló takarmánykeverék etetése 

8 hetes kortól ajánlott.
» jérce: A Purina® fácán extra jérce-takarmánykeverék etetése a 9. héttől 18 

hetes korig ajánlott.
» A Purina® fácán extra tojótakarmány-keverék etetése 18 hetes kortól 

ajánlott.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő**: 
» a termékek címkéi tartalmazzák!

Tárolás:
» száraz, hűvös helyen 

Minőségmegőrzési idő:
» a gyártástól számított 3 hónap

Beltartalom*

Megnevezés Mértékegység
 Purina® fácán extra 

indító tak. kev. 
Purina® fácán extra 

nevelő tak. kev. 

Purina® fácán extra 
kondicionáló tak. 

kev

Purina® fácán extra 
jérce-tak. kev. 

Purina® fácán extra 
tojó- tak. kev. 

Nedvesség max. % 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Nyersfehérje min. % 28,00 23,00 19,00 18,00 18,00

Nyersrost max. TAG % 4,50 5,00 6,00 6,00 5,00

Nyerszsír min. % 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00

Lizin % 1,55 1,10 0,92 0,82 0,95

Methionin % 1,00 0,40 0,36 0,34 0,52

M+C % 1,10 0,85 0,75 0,72 0,88

Ca % 1,05 0,85 0,75 0,85 2,40

P % 0,75 0,68 0,65 0,62 0,60

Na % 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17

A-vitamin Ne/kg 13500,00 11250,00 11250,00 11250,00 13500,00

D-vitamin Ne/kg 4500,00 3750,00 3750,00 3750,00 4500,00

E-vitamin mg/kg 40,50 33,75 33,75 33,75 40,50

E-vitamin eqv. mg/kg 81,00 67,50 67,50 67,50 81,00

Kokcidiosztatikum**  ü ü ü   

*A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek módosulhatnak!
** Az alkalmazott kokcidiosztatikum típusát és az arra vonatkozó

figyelmeztetéseket a termékek címkéje tartalmazza!
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A Purina® és a Checkerboard a Nestle Purina PetCare vállalat védjegyei.
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