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

A Purina® tejelő extra előkészítő takarmánykeverék az ellés előtti 3 hétben és az ellés utáni 14 napban
az optimális bendőemésztés feltételeit teremti meg. Ezen kritikus időszakban segíti a bendőadaptációt,
megfelelő átmenetet biztosít a szárazonállás és a laktáció kezdetén a speciális takarmányozási igények
kielégítésében. Gyorsabban nő a szárazanyag felvétel és a tejtermelés.

Jellemzői:
» Speciálisan összeállított kation anion
 aránya, fehérjefrakciói és energiaforrásavan.
» Jól emészthető rost és jól
 fermentálódó szénhidrátok jellemzik.
» Emelt vitamin szintekkel rendelkezik.
» Magas a Se szintje.
» Ízanyagokat tartalmaz.
» Elősegíti az állat egészségi állapotának javítását.

Előnyei:
» Gyors energiához juttatják az állatot
 acidózisveszélye nélkül.
» Segíti az ellést követő involúciós 

folyamatot.
» Megelőzi a szaporodásbiológiai 

problémákat.
» Elősegítik a jó takarmányfelvételt.
» Magasabb laktációs csúcsot és
 jobb perzisztenciát eredményez.

Felhasználási javaslat:
» Optimális a használata a szárazonállás utolsó 

3 hetében és a laktáció első 14 napjában.
» Kukorica szilázs és rétiszéna mellet egyéb
 kiegészítést az adag nem igényel.
» A napi adagja az ellés előtti 3 hétben 4,0 kg/
 tehén.
» Az ellés utáni 14 napban a tejelőtáppal,
 kiegészített napi adagja 1,0-2,0 kg/ tehén.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
» 0 nap

Minőségmegőrzési idő:
» gyártástól számított 90 nap

Kiszerelési egység cikkszám szerint:
» 10000015670 – 40 kg, zsákos kiszerelés

Tárolás:
» száraz, hűvös helyen

Beltartalom*

Megnevezés
Purina® tejelő extra

előkészítő 
takarmánykeverék 

Szárazanyagtartalom min. (%) 87,00
Nyersfehérje min. (%) 25,00
Nyerszsír min. (%) 2,50
Nyersrost min. (%) 12,00
Ca min. (%) 0,60
P min. (%) 0,50
Mg min. (%) 0,45
Na min. (%) 0,25
Se min. (mg/kg) 100,00
Zn min. (mg/kg) 325,00
A vitamin (NE/kg) 52800,00
D vitamin (NE/kg) 12200,00
E vitamin (NE/kg) 165,00
E vitamin eqv. (NE/kg) 300,00
NE l (MJ/kg) 6,60
só tartalom +

Purina® tejelő extra
előkészítő takarmánykeverék 


