
UNI® Natural 
brojlernevelő 
takarmánykeverék

Az UNI® Natural brojlernevelő takarmánykeverék gondosan válogatott, GMO-mentes 
alapanyagokból készült késztakarmány, amely teljes mértékben kielégíti a háztájban 
nevelt napos- és előnevelt csirkék táplálóanyag-igényét, 3 hetes kortól 6 hetes korig.

Jellemzői:
» 100%-ban GMO-mentes alapanyagokból 

készült
» Kiváló minőségű, válogatott, állatifehérje-

mentes alapanyagok felhasználásával készül.
» Teljes értékű takarmánykeverék.
» Optimális ásványi anyag- és vitaminszint.
» A termék kokcidiosztatikumot tartalmaz.**
» Granulált forma (rövid 2mm-es).
» Praktikus, igényes kiszerelés.

Előnyei:
» Biztonságos felnevelés, egészséges baromfihús 

az egész családnak
» Eredményes felnevelés, egyöntetű egészséges 

állomány.
» Kevesebb állategészségügyi probléma.
» Jobb takarmányhasznosulás, kevesebb 

takarmányfelhasználás.
» Egyszerű, gazdaságos használat.

Felhasználási javaslat:
» Az UNI® Natural brojlernevelő 

takarmánykeveréket 3–6 hetes korig etessék!
» Az állatok előtt mindig legyen friss, tiszta ivóvíz!

Beltartalom*
Megnevezés Mértékegység Mennyiség

Nyersfehérje min. % 18,00
Nyersrost max. % 5,50
Nyerszsír min. % 2,50
Lizin % 0,92
Methionin % 0,35
M+C % 0,71
Ca % 0,54
P % 0,53
Na % 0,16
A-vitamin Ne/kg 9000,00
D-vitamin Ne/kg 3000,00
E-vitamin mg/kg 27,00
E-vitamin eqv. mg/kg 54,00
Kokcidiosztatikum** mg/kg ü
Esszenciális olajok keveréke ü
Fitáz, NSP enzim ü

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

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
» a termék címkéje tartalmazza!

Tárolás:
» száraz, hűvös helyen

Minőségmegőrzési idő:
» gyártástól számított 120 nap

Kiszerelési egység cikkszám szerint:
» 10000045921 – 20 kg, granulált, rövid 2 mm-es,
 zsákos kiszerelés
» 10000045926 – 10 kg, granulált, rövid 2 mm-es,
 zsákos kiszerelés
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A Purina® és a Checkerboard a Nestle Purina PetCare vállalat védjegyei.
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