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

1. kiadás 2017. 09. 04.

A Purina® bárány max indító koncentrátum 20%-ban szemes takarmányhoz keverve bárányindító 
takarmánykeverék készítéséhez ad lehetőséget, amely alkalmas szopós vagy választott bárányok 
gazdaságos felnevelésére.

Jellemzői:
» Kizárólag a legjobb alapanyagokból készül.
» A növekedés speciális aminosav-igénye szerint 

formulázott.
» Magas a vitamin- és ásványianyag-szintje.
» Használatával a bárányindító táp készítéséhez 

csak szemes takarmányok felhasználására van 
szükség.

Beltartalom *

Megnevezés
Purina® bárány max 
indító koncentrátum 

20%
Szárazanyag (%) 87,00
Nyers fehérje (%) 35,00
Nyers zsír (%) 1,50
Nyers rost (%) 8,00
NE m (MJ/kg) 5,80
NE g (MJ/kg) 3,80
Ca min (%) 5,00
P max (%) 0,70
Mg min (%) 0,30
Na min (%) 1,20
Se min (mg/kg) 1,50
Zn min (mg/kg) 500,00
A vitamin (NE/kg) 55500,00
D vitamin (NE/kg) 15000,00
E vitamin (NE/kg) 125,00
E vitamin eqv (NE/kg) 250,00

Előnyei:
» Jó ízének köszönhetően az állatok szívesen 

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

napi testtömeggyarapodás elérése lehetséges.
» Magas szintű emészthetősége növeli a 

gazdaságosságot.
» Segíti az emésztőrendszer optimális 

működését, tömegtakarmány nélkül is biztosítja 
a bárányok törésmentes felnevelését.

» Összetevőinek köszönhetően jelentős 
mértékben csökkenti a hasmenés előfordulását.

Felhasználási javaslat:
» Bekeverési javaslat: Kukoricához (40%–50%) és 

kalászos gabonák darájához (20–30%) 
20%-ban keverve.

» Az állatok számára folyamatosan biztosítsanak 
friss ivóvizet!

» A születés utáni 7-8. naptól a Purina® bárány 
max indító koncentrátum felhasználásával 
készült indító takarmánykeveréket etessék, ad 
libitum!

» A nevelőtakarmányra való átálláshoz 4-5 napos 
átmenet szükséges.

Kiszerelési egység cikkszám szerint: 
» 10000015568 – dercés, 40 kg

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
» 0 nap

Minőségmegőrzési idő: 
» a gyártástól számított 90 nap

Purina® bárány max indító 
koncentrátum 20%

* A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek módosulhatnak!

Tárolás: 
» száraz, hűvös helyen


