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

1. kiadás 2017. 09. 04.

A Purina® tejelő juh és kecske takarmánykeverék speciálisan kialakított takarmánykeverék, amely alkalmazható 
az üres és vemhes tejelő kecskék és juhok takarmányozására is. Tartalmazza az állatok számára szükséges 
fehérjét, energiát, ásványi anyagokat és vitaminokat.  Adalékanyagai megelőzik a bendőacidózis kockázatát és 
alkalmassá teszik a stresszhatások csökkentésére és megelőzésére.

Jellemzői:
» Pufferrelő hatásával megakadályozza a bendő pH 

csökkenését és semlegesíti a bendőben a savakat.
» Tartalmazza a tejelő juhok és kecskék számára 

szükséges táplálóanyagokat.
» Minőségi alapanyagokból készül.
» Segíti az emésztőrendszer optimális működését.

Beltartalom *

Megnevezés
Purina® tejelő juh 

és kecske tak. kev. 
6mm

Szárazanyag (%) 87,00
Nyers fehérje (%) 17,50
Nyers zsír (%) 3,50
Nyers rost (%) 8,00
Ca min (%) 1,10
P max (%) 0,60
Mg min (%) 0,35
Na min (%) 0,30
Se min (mg/kg) 0,30
Zn min (mg/kg) 100,00
A vitamin (NE/kg) 11 100,00
D vitamin (NE/kg) 3 000,00
E vitamin (NE/kg) 25,00
E vitamin eqv (NE/kg) 50,00
NE l (MJ/kg) 6,5,0

Előnyei:
» Jó ízének köszönhetően az állatok szívesen 

fogyasztják, emeli a takarmányfelvételt.
» A laktáció során magas tejtermelést, jó kondíciót 

biztosít az állatoknak.
» Magas szintű emészthetősége növeli a 

gazdaságosságot.
» Jól alkalmazható az üres és a vemhes kecskék, 

valamint a juhok takarmányozásánál és a pároztatás 
időszakában is.Felhasználási javaslat:

» A napi adag mennyiségét a mellette etetett 
tömegtakarmányok minőségétől függően 
határozhatjuk meg.

» Az üres juh és anyakecske napi adagja 100–300 
gramm.

» A pároztatás időszakában az űzetés megkezdése 
előtt 3 héttel a vélhető vemhesség utáni 3 hétig a 
napi adag 200–500 gramm.

» A vemhesség első három hónapjában a napi adagja 
100–300 gramm.

» A vemhesség 3. hónapjától az ellésig fokozatosan 
emelni kell a napi adagot 400– 700 grammra.

» A laktáció során, a tömegtakarmány minőségétől 
függően 500–700 grammot kapjanak tejliterenként.

» Megfelelő mennyiségű és minőségű szálas 
takarmány etetése nélkülözhetetlen.

» Friss ivóvizet folyamatosan biztosítani kell az állatok 
számára.

Kiszerelési egység cikkszám szerint: 
» 10000018534 – 40 kg, granulált, zsákos kiszerelés

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
» 0 nap

Minőségmegőrzési idő: 
» a gyártástól számított 90 nap

Purina® tejelő juh és kecske 
takarmánykeverék 6mm

* A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek módosulhatnak!

Tárolás: 
» száraz, hűvös helyen


