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Purina®

brojler extra takarmánykeverékek

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

Jellemzői:
» Teljes értékű takarmánykeverékek. 
» Az egyes életkori fázisoknak ideális összetétel, magas táplálóanyag-tartalom.
» Megfelelő ásványi anyag- és vitaminszint. 
» A prestarter – az indító és a nevelő fázis – kokcidiosztatikumot tartalmaz.**

Kiszerelési egység cikkszám szerint: 
Prestarter:
» 10000015597 – morzsázott, ömlesztett, kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015596 – 40 kg, morzsázott, zsákos kiszerelés,
 kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015306 – morzsázott, ömlesztett, kokcidiosztatikumot tartalmaz
Indító: 
» 10000015598 – morzsázott, ömlesztett, kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015599 – 40 kg, morzsázott, zsákos kiszerelés,
 kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015307 – ömlesztett, morzsázott, kokcidiosztatikumot tartalmaz
Nevelő:
» 10000015601 – granulált, ömlesztett, kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015600 – 40 kg, granulált, zsákos kiszerelés, kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015308 – ömlesztett, granulált, kokcidiosztatikumot tartalmaz
» 10000015311 – ömlesztett, granulált, kokcidiosztatikumot tartalmaz,
 bőrszínezőt tartalmaz
» 10000015310 – ömlesztett, granulált, kokcidiosztatikumot tartalmaz,
 bőrszínezőt tartalmaz
» 10000024777 – 40 kg, granulált, zsákos kiszerelés, kokcidiosztatikumot
    tartalmaz,bőrszínezőt tartalmaz
» 10000022791 – 40 kg, granulált, zsákos kiszerelés, kokcidiosztatikumot
    tartalmaz, bőrszínezőt tartalmaz
Befejező: 
» 10000015595 – granulált, ömlesztett
» 10000015594 – 40 kg, granulált, zsákos kiszerelés
» 10000015312 – ömlesztett, granulált, bőrszínezőt tartalmaz
» 10000015309 – granulált, 40 kg, zsákos kiszerelés, bőrszínezőt tartalmaz

Előnyei:
» Intenzív növekedés, kiemelkedő takarmányértékesítés. 
» Alacsony elhullás, jó ellenálló képesség, egyöntetű állomány
» Biztonságos termelés.

Felhasználási javaslat:
» Purina® brojler extra prestarter tak. kev.: napos kortól 10 napos korig,
» Purina® brojler extra indító tak. kev.: 10 napos kortól 20 napos korig,
» Purina® brojler extra nevelő tak. kev.: 20 napos kortól 32 napos korig,
» Purina® brojler extra befejező tak. kev.: 33 napos kortól vágásig javasolt 

etetni.

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

Tárolás:
» száraz, hűvös helyen 

Minőségmegőrzési idő:
» a gyártástól számított 90 nap

Beltartalom*

Megnevezés Mértékegység
Purina® brojler extra 
prestarter tak. kev. 

Purina® brojler extra 
indító tak. kev. 

Purina® brojler extra 
nevelő tak. kev. 

Purina® brojler extra 
befejező tak. kev. 

Nyersfehérje min. % 22,00 20,60 18,80 17,90

Nyersrost max. % 4,00 4,00 3,75 3,50

Nyerszsír min. % 2,50 2,50 2,50 2,50

Lizin % 1,35 1,26 1,16 1,09

Methionin % 0,57 0,54 0,51 0,48

M+C % 0,96 0,91 0,85 0,82

Ca % 0,74 0,61 0,51 0,39

P % 0,63 0,57 0,52 0,45

Na % 0,16 0,16 0,15 0,15

A vitamin Ne/kg 15000,00 15000,00 13500,00 11250,00

D vitamin Ne/kg 5000,00 5000,00 4500,00 3750,00

E vitamin Mg/kg 45,00 45,00 40,50 34,75

E vitamin eqv. Mg/kg 90,00 90,00 81,00 67,50

Esszenciális olajok kev. ü ü ü ü 

Kokcidiosztatikum ü ü ü

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

figyelmeztetéseket a termékek címkéje tartalmazza!


