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Ochranné známky podniku Purina® a Checkerboard Nestle Purina PetCare

*A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek módosulhatnak! 1. kiadás, 2018.02.23.

A Purina® borjú extra indító takarmánykeverék 18 a borjú és növendék program első fázisa. A borjak 
speciális igényeit elégíti ki az indító fázisban. Elsősorban azoknak a tenyésztőknek ajánljuk, akik 
borjú tejpótló tápszert használnak, vagy akiknél a jó minőségű szálas takarmány nem áll elegendő 
mennyiségben rendelkezésre.  

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

formulázott.
» Speciális adalék anyagot tartalmaz.
» Magas a vitamin és az ásványi anyag szintje.
» Könnyen emészthető szénhidrátokat tartalmaz.

Előnyei:
» Ideális a még fejletlen bélcsatorna számára.
» Maximalizálja a genetikai potenciált.
» Csökken a káros patogénok kártétele.
» Erősíti az immunrendszert.
» Lehetővé teszi a korai választást.

Felhasználási javaslat:
» Az első három nap alatt kizárólag 

kolosztrummal itassuk a borjakat, ezt követően 
pedig tejpótló borjútápszerrel.

» A 5-6 napos kortól 100 napos korig Purina® 
borjú indító tápot etessünk, ad libitum.

» Az állatok előtt folyamatosan legyen friss ivóvíz, 
amint elérik az 5-6 napos életkort.

» A törésmentes választás feltétele, hogy a borjú 
legalább 1,0 kg borjú indító tápot fogyasszon 
naponta, az optimális választás feltétele pedig a 
napi minimum 1,5 kg borjú indító táp felvétel.

» A borjak takarmányozásának optimalizálásáért 
kérje szakembereink segítségét.

Beltartalom*

Megnevezés
Purina® borjú 
extra indító 

takarmánykeverék 18

Szárazanyag (%) 87,00

Nyersfehérje (%) 18,00

Nyerszsír (%) 3,00

Nyersrost (%) 12,00

Nyershamu (%) 6,50

Ca (%) 1,00

P (%) 0,45

Mg (%) 0,20

Na (%) 0,20

NE m (MJ/kg) 7,00

NE g (MJ/kg) 4,70

Se (mg/kg) 0,45

Zn (mg/kg) 60,00

A vitamin (NE/kg) 16000,00

D vitamin (NE/kg) 4000,00

E vitamin (NE/kg) 45,00

E vitamin eqv. (NE/kg) 90,00

Tartalmaz még: B1-, B2-, B3-, B9- és B12- 
vitaminokat

Purina® borjú extra indító 
takarmánykeverék 18

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
» 0 nap 

Tárolás:
» száraz, hűvös helyen

Minőségmegőrzési idő:
» gyártástól számított 90 nap

Kiszerelési egység cikkszám szerint:
» 10000015671 - granulált formátum, 40 kg-os 

zsákos kiszerelés


