
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.

3. kiadás 2023. 02. 07.

Purina®

brojler extra előnevelő takarmánykeverékek

A Purina® brojler extra előnevelő takarmánykeverékek az intenzív körülmények között tartott brojlerek teljes értékű 

takarmányai.

Jellemzői:
» Morzsázott és granulált formában is elérhető.

» Ideális fehérje-, aminosav- és energiaszint.

» Megfelelő ásványi anyag - és vitaminszint.

» Válogatott, állatifehérje-mentes alapanyagok.

» A termékek kokcidiosztatikumot tartalmaznak.**

Felhasználási javaslat:
» A Purina® brojler extra előnevelő I-es takarmánykeveréket

 0–14. nap közötti időszakban javasolt etetni.

» A Purina® brojler extra előnevelő 2-es takarmánykeveréket

 15 napos kor után javasolt etetni.

» Az állatok előtt mindig legyen friss, tiszta víz!

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
» a termékek címkéi tartalmazzák!

Tárolás:
» száraz, hűvös helyen 

Minőségmegőrzési idő:
» a gyártástól számított 90 nap

Kiszerelési egység cikkszám szerint: 
Előnevelő 1:

» 10000015589 – 40 kg, morzsázott, zsákos kiszerelés

» 10000015588 – 40 kg, granulált (2mm rövid),

   zsákos kiszerelés

Előnevelő 2:

» 10000015591 - morzsázott, 40 kg, zsákos kiszerelés

» 10000015593 - 40 kg, granulált (2 mm rövid), zsákos kiszerelés

Előnyei:
» Kevesebb takarmányszórás, jobb takarmányértékesítés.

» Gyorsabb tollasodás és intenzív növekedés.

» Alacsony elhullás, kevesebb állategészségügyi költség.

» Biztonságos termelés.

» Egyöntetű, piacképes állomány.

Beltartalom*

Megnevezés
Mérték-
egység

Purina® 

brojler 
extra 

előnevelő 1 
tak. kev. 

Purina® 

brojler 
extra 

előnevelő 2 
tak. kev.

Nyersfehérje min. % 21,00 19,00

Nyersrost max. % 4,00 4,50

Nyerszsír min. % 2,50 2,50

Lizin % 1,26 1,07

Methionin % 0,53 0,42

M+C % 0,90 0,78

Ca % 0,72 0,51

P % 0,62 0,53

Na % 0,16 0,15

A-vitamin Ne/kg 13500,00 12900,00

D-vitamin Ne/kg 4500,00 4000,00

E-vitamin mg/kg 40,50 36,00

E-vitamin eqv. mg/kg 81,00 72,00

Kokcidiosztatikum** mg/kg ü ü

Esszenciális olajok 
keveréke ü ü

*A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek módosulhatnak!
** Az alkalmazott kokcidiosztatikum típusát és az arra vonatkozó

figyelmeztetéseket a termékek címkéje tartalmazza!


