
Pasza dla drobiu
Skuteczne żywienie
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Zastrzega się możliwość zmian
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Zbilansowana dla piskląt, 
młodych niosek i kur 

nieśnych

deuka all-mash A
Sprawdzona pasza do odchowu gwarantująca 

pewne przyrosty wagowe piskląt.

deuka all-mash R
Pasza na okres dojrzewania kończąca żywienie piskląt. 

deuka all-mash L
Pełnoporcjowa pasza dla niosek od momentu rozpoczęcia 
nieśności.

deuka Legemehl i deuka Körner Extra
Kombinacja dwóch rodzajów paszy - podstawowej 
i mieszaniny ziaren w chowie kur od momentu rozpoczęcia 
nieśności w systemie zbliżonym do natury. Receptura 
sprawdzona od lat: deuka Legemehl dla niosek to gwarancja 
dobrych jaj!

deuka VoMiGo LAF
Pełnoporcjowa pasza dla niosek od rozpoczęcia nieśności – 
zmniejsza zachorowalność na ptaszyńca kurzego. Dostępna 
w jednorodnej formie sypkiej lub jako granulat.

Zbilansowana dla małych stad mieszanych 

deuka all-mash Uni gek.
Uniwersalna pasza dla drobiu rasowego, hodowlanego 
i niosek do skarmiania piskląt, młodzieży oraz osobników 
dorosłych.

Zbilansowana dla drobiu rasowego

deuka all-mash Zucht
Pełnoporcjowa pasza o wyważonym składzie dla stad 
rodzicielskich wszystkich rodzajów drobiu rasowego 
w okresie nieśności. 

deuka all-mash Schau
Pełnoporcjowa pasza o wyważonym składzie do optymalnego 
odchowu piskląt od 6 tygodnia życia i w trakcie przygotowania 
pokazów dla wszystkich rodzajów drobiu rasowego. Idealna 
także dla kogutów.

Zbilansowana dla kurcząt rzeźnych 
brojlerów

deuka Landkornstarter
Starter do odchowu piskląt w pierwszych 14 dniach tuczu.

deuka Landkornmast
Wyważony grower od 15 dnia życia.

deuka Landkornendmast
Finiszer kończący tucz na ostatnie 5 dni przed ubojem.

Zbilansowana dla indyków rzeźnych

deuka Puten-Prestarter
Specjalnie opracowany prestarter na pierwsze 2 tygodnie 
odchowu.

deuka Puten-Starter
Starter dla indyków od 3 tygodnia tuczu.

deuka Puten-Mastfutter
Grower od 7 tygodnia tuczu.

deuka Puten-Endmastfutter
Finiszer od około 13 tygodnia tuczu..

Zbilansowana dla gęsi i kaczek

deuka Gänse- und Entenstarter
Specjalnie skomponowany starter pod szczególne potrzeby 
gęsi i kaczek.

deuka Gänse und Entenfutter
Pasza na okres tuczu i dla dojrzałych gęsi i kaczek
 po zakończeniu odchowu (od 3 tygodnia). Również jako 
dożywianie pastwiskowe.

Zbilansowana dla drobiu dzikiego 
i ozdobnego, bażantów, kuropatw, 
przepiórek, perliczek i pawi

deuka W/Z-Starter
Pasza starter zapewniająca bezpieczny i zdrowy chów 
bażantów, kuropatw, przepiórek, perliczek, pawi, 
ozdobnych gęsi i kaczek.

deuka W/Z-Reifefutter
Pasza dla dorosłych bażantów, kuropatw, przepiórek, 
perliczek, pawi oraz ozdobnych gęsi i kaczek od 7 tygodnia 
życia. Także jako dożywianie pastwiskowe.

Zbilansowana dla gołębi rasowych

deuka Siegermischung I
Wysokowartościowa karma dla gołębi bez kukurydzy, 
szczególnie nadająca się dla ras z krótkimi dziobami 
i o niewielkich rozmiarach.

deuka Siegermischung II
Wysokowartościowa karma dla gołębi z małymi ziarnami 
kukurydzy, szczególnie przydatna dla gołębi średniej 
wielkości i dużych.

deuka Siegermischung III 
Zrównoważona mieszanka podstawowa dla gołębi 
rasowych.

deuka Siegermischung Universal
Zrównoważona mieszanka na cały rok dla ras
o średnim i dużym ciężarze.


