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A Purina® és a Checkerboard a Nestle Purina PetCare vállalat védjegyei.

Purina® nyúl extra anya (R)
takarmánykeverék

Ez a termék egy új eljárással készülő anyanyúl takarmánykeverék.

A termék farmokon alkalmazott tartástechnológia mellett tartott állományok teljes értékű takarmánya.
Jó nevelési eredmények, valamint az emészthetést elősegítő alapanyagok jellemzik a terméket.

A fajták igényeit kielégítő anyanyúl-takarmányunkban kimagasló szerepet tulajdonítunk a könnyebb emészthetőség 
mellett az energia, nem a zsír oldaláról történő támogatásának.

Alacsony ciklus alatti kihullási %, valamint az ellést követően az elvesztett testtömeg visszaépül, s a következő 
ellést megelőzően a standard szintre kerül. Használatával lehetőség nyílik a fajtákban lévő potenciál maximális 
kihasználására, megfelelő mennyiségű, minőségű és testtömegű utód fialása mellett a magas tejhozamra.

Jellemzői:
» Intenzív takarmánykeverék. 
» Felhasználása ott ajánlott legfőképpen, 

ahol fő szempont az intenzív vemhesí-
tés, vagy esetenként 18 napos termé-
kenyítést alkalmaznak. 

» Képes a magasabb alomszám nevelé-
sére (8-9-10 darab nyúl/alom). 

» Elvárható átlag testtömegű választás 
(900–950 g). 

» Optimális energiatartalom, mely elsőd-
legesen keményítő oldalról támogatott.

» Kiváló granulált forma.
» Gyógyszeres takarmány**

Etetési javaslat:
» 3 naptól–21/25 napig.
» Anyák takarmányfelvétele: 150–400 g
» Ad libitum takarmányozásra alkalmas.

Minőségmegőrzési idő:
» Gyártástól számított 90 nap

Tárolás:
» Száraz, hűvös helyen

Kiszerelési egység cikkszám szerint:
» 10000015408–40 kg granulált
» 10000015410–Ömlesztett, granulált

Előnyei:
» Az intenzíven tartott anyák számára a laktáció teljes időszakában 

megfelelő energiát biztosít.
» A takarmány energiái gyorsan hasznosulnak, viszont ad libitum 

takarmányozásra azért javasolt, ugyanis a keményítő nem hosszú 
távú energiát szolgáltat.

» Képes a gyorsabb testtömeg visszanyerésére és a nagyobb test-
tömeg hirtelen vesztésének megakadályozására.

» A kisnyúl takarmányfelvétele előtt javasolt a választási takarmányra 
való váltás, a kisnyúl gyenge keményítőemésztése miatt.

Purina® nyúl extra anya (R)
takarmánykeverék

DE-nyúl Mj/kg 9,86
Nyersfehérje min. % 17,50
Nyerszsír min. % 3,51
Nyersrost min. % 15,09
Ca % 1,00
P % 0,70
Na % 0,18
Lizin % 0,85
Metionin % 0,32
M+C % 0,66
A-vitamin NE/kg 15 000,00
D-vitamin NE/kg 1 250,00
E-vitamin mg/kg 50,00

*A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek módosulhatnak!
** Gyógyszeres termékek csak állatorvosi vényre kaphatók!
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