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Cargill Takarmány Zrt.
1087 Budapest, Hungária körút 30.  
E-mail: vevoszolgalat@cargill.com
Web: www.purinatkarmany.co.hu

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

A Purina® bárány plusz nevelő takarmánykeverék alkalmas a választott bárányok gazdaságos hizlalá-
sára, felnevelésére. Azon tenyésztők számára ajánljuk, akiknek fontos az állataik jó teljesítménye, 
gazdaságos nevelése lucernaszéna etetése mellett. Alkalmazása a kérődzés megindulás után javasolt.

Jellemzői:
» Granulált, ízletes takarmány.
» Optimális mennyiségben tartalmazza a bárá-

nyok számára szükséges táplálóanyagokat.
» Kiváló minőségű alapanyagokból készült.
» Magas rosttartalom.
» Gazdaságos nevelés.

Beltartalom *

Megnevezés Purina® bárány
plusz nevelő

Szárazanyag (%) 87,00
Nyers fehérje (%) 14,50
Nyers zsír (%) 2,50
Nyers rost (%) 8,00
NE m (MJ/kg) 7,10
NE g (MJ/kg) 4,80
Ca min (%) 1,30
P max (%) 0,42
Mg min (%) 0,20
Na min (%) 0,30
Se min (mg/kg) 24,00
Zn min (mg/kg) 80,00
A vitamin (NE/kg) 8850,00
D vitamin (NE/kg) 2400,00
E vitamin (NE/kg) 20,00
E vitamin eqv (NE/kg) 40,00

Előnyei:
 » Jó ízének köszönhetően az állatok szívesen 

fogyasztják.
» Minimális takarmányveszteség.
» Etetésével kiegyensúlyozott fejlődést, magas 

napi testtömeggyarapodást biztosít.
» Magas szintű emészthetősége növeli a 

gazdaságosságot.
» Segíti az emésztőrendszer optimális működé-

sét, tömegtakarmány nélkül is biztosítja a bárá-
nyok törésmentes felnevelését.

» Összetevőinek köszönhetően jelentős 
mértékbencsökkenti a takarmányváltáskori 
hasmenés előfordulását.

Felhasználási javaslat:
» Étvágy szerint 6 hetes kortól etethető.
» A választott bárány a választás után átállítható 

nevelő takarmánykeverékre, de az etetés 
elkezdésénél célszerű 4-5 napos átmenetet 
alkalmazni.

» Friss ivóvizet folyamatosan biztosítsanak a bá- 
ránynak!

» Bárányoknak a kérődzés beindulásától adható.

Kiszerelési egység cikkszám szerint: 
» 10000015577 – 40 kg, zsákos kiszerelés
» 10000015579 – 40 kg, zsákos kiszerelés, AC

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
» 0 nap

Minőségmegőrzési idő: 
» a gyártástól számított 90 nap

Purina® bárány plusz nevelő 
takarmánykeverék

* A folyamatos termékfejlesztések miatt a 
beltartalmi értékek módosulhatnak!

Tárolás: 
» száraz, hűvös helyen


