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

A Purina® bárány max prémium nevelő takarmánykeverék alkalmas a választott bárányok gazdaságos 
felnevelésére, hizlalására. Alkalmazása csak a kérődzés megindulás után javasolt. Speciális 
adalékanyagai megelőzik a bendőacidózis kockázatát, és növelik a takarmányfelvételt. Rendelkezésre 
áll kokcidiosztatikumos (AC) változatban is. Elsősorban azon telepek számára ajánljuk, ahol elsődleges 
fontosságú az állatok teljesítménye és gyors fejlődése.

Jellemzői:
» Pufferrelő hatásával megakadályozza a bendő 

pH-csökkenését, és semlegesíti a bendőben a 
savakat.

» Optimális mennyiségben tartalmazza a 
bárányok számára szükséges táplálóanyagokat.

» Minőségi alapanyagokból készül.
» Segíti az emésztőrendszer optimális 

működését, és biztosítja a bárányok 
törésmentes felnevelését. Beltartalom *

Megnevezés Purina® Bárány Max 
Prémium nevelő

Szárazanyag (%) 87,00
Nyers fehérje (%) 15,00
Nyers zsír (%) 2,50
Nyers rost (%) 9,00
NE m (MJ/kg) 7,10
NE g (MJ/kg) 4,80
Ca min (%) 1,00
P max (%) 0,42
Mg min (%) 0,25
Na min (%) 0,25
Se min (mg/kg) 24,00
Zn min (mg/kg) 80,00
A vitamin (NE/kg) 8800,00
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, emeli a takarmányfelvételt.
» Etetésével kiegyensúlyozott fejlődést, magas 

napi testtömeg-gyarapodást biztosít.
» Magas szintű emészthetősége növeli a 

gazdaságosságot.
» Gazdaságos a nevelés és a hizlalás.

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

nevelő takarmánykeverékre, de az etetés 
elkezdésénél szükséges 4-7 napos átmenetet 
alkalmazni.

» Kizárólag a kérődzés beindulásától adható.
» Megfelelő mennyiségű szalma- vagy szénaféle 

etetése javasolt.
» Friss ivóvizet folyamatosan biztosítsanak a 

bárányoknak!

Kiszerelési egység cikkszám szerint: 
» 10000037808 – 40 kg, granulált, zsákos kiszerelés
»  10000037807 – 40 kg, granulált, zsákos kiszerelés, AC

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
» 0 nap

Minőségmegőrzési idő: 
» a gyártástól számított 90 nap

Purina® bárány max prémium 
nevelő takarmánykeverék

* A folyamatos termékfejlesztések miatt a 
beltartalmi értékek módosulhatnak!

Tárolás: 
» száraz, hűvös helyen


