
 Program pasz dla drobiu
Struktura paszy

Mąka/pelet
Opakowanie Białko ogólne

%
Metionina

%
Wapno

%
Fosfor

%
MJ ME/kg Antykokcydie Zastosowanie

Hodowla

all-mash A Mąka/2 mm* 25 kg 18,50 0,40 1,00 0,60 11,40 +/-* hodowla kurcząt 1 -7  tygodnia

all-mash  R Mąka/2/3mm* 25 kg 15,00 0,35 0,90 0,50 11,40 +/-* hodowla młodych zwierząt 8 tydzień - początek znoszenia jaj

Różne gatunki drobiu

all-mash Uni 2 mm 5 kg, 25 kg 17,80 0,35 1,00 0,60 11,40 - od 1 tygodnia życia (kuropatwy od 7 tygodnia życia)

Drób znoszący jaja

Mąka dla niosek Mąka/3 mm 5 kg, 25 kg 19,00 0,40 5,20 0,60 9,80 - w stosunku 2:1 do zboża/ziaren ekstra

Ziarna ekstra Körner 25 kg 9,50 0,15 1,55 0,30 K.A. - w stosunku 2:1 do zboża/ziaren ekstra (dostępne tylko w zakładach Höltinghausen, Regensburg i Lager Lorsch!)

all-mash L Mąka/3 mm 25 kg 16,50 0,35 3,60 0,50 11,00 - kompletna pasza od początku  składania jaj

VoMIGo LAF Mąka/3 mm 25 kg 17,00 0,37 3,60 0,50 11,20 - kompletna pasza dla niosek od osiągnięcia dojrzałości do składania jaj,

Wolnowybiegowy mix Körner + 3 mm 10 kg 16,60 0,33 3,60 0,50 11,00 - zmniejsza zachorowalność na ptaszyńca, dla szczęśliwych kur we własnym ogrodzie

Drób rasowy

all-mash Hodowla 2/3 mm* 25 kg 16,50 0,38 3,60 0,50 11,20 - Zrównoważona, kompletna pasza dla osobników dorosłych wszystkich ras drobiu

all-mash Pokaz 2/3 mm* 25 kg 20,50 0,48 0,95 0,65 11,80 - kompletna pasza na okres wzrostu (od 6 tygodnia) i czasu przygotowania do pokazu

Kurczaki

Długie ziarno - Starter 2 mm 25 kg 21,50 0,55 0,90 0,60 12,40 + pasza starter 1 - 2 tydzień

Długie ziarno - Tuczenie 3 mm 25 kg 21,00 0,50 0,80 0,55 12,40 + pasza tuczeniowa od 15 dnia hodowli

Długie ziarno – Tuczenie w fazie 
końcowej

3 mm 25 kg 20,00 0,50 0,80 0,50 12,40 - tuczenie w fazie końcowej przez ostatnie 5 dni

Indyki

Wstępny starter dla indyków (P0)* granulat 25 kg 27,50 0,70 1,30 0,90 11,40 + wstępny starter 1 - 2 tydzień

Starter dla indyków (P2) 2 mm 25 kg 26,00 0,64 1,25 0,90 11,60 + pasza starter  - 6 tydzień

Pasza do tuczenia indyków (P3) 3 mm 25 kg 23,00 0,56 1,10 0,70 12,10 + pasza do tuczenia indyków do ok. 12 tygodnia

Pasza do tuczenia indyków w 
fazie końcowej (P5)

3 mm 25 kg 17,50 0,40 0,85 0,55 12,80 - pasza do tuczenia indyków w fazie końcowej od ok. 13 tygodnia

Drób wodny gęsi/kaczki

Starter dla gęsi i kaczek 2 mm 25 kg 20,00 0,40 1,00 0,70 11,40 - pasza starter  w 1 i 2 tygodniu hodowli

Pasza dla gęsi i kaczek 3 mm 25 kg 18,00 0,40 1,00 0,60 12,00 - pasza do tuczenia i w okresie osiągania dojrzałości od 3 tygodnia

Drób dziki i ozdobny

Starter W/Z granulat 25 kg 26,00 0,50 1,30 1,00 11,40 - pasza starter 1 - 6 tydzień hodowli

Pasza na okres dojrzewania 2 mm 25 kg 18,00 0,40 1,10 0,70 12,20 - pasza do tuczenia i w okresie osiągania dojrzałości od 3 tygodnia

Pasza dla gołębi rasowych Mieszanka nasion Karma dla ptaków Mieszanka nasion

Zwycięska mieszanka I ...dla ras z krótkimi dziobami i małego wzrostu Papużki Kompletna karma dla papużek i neophem

Zwycięska mieszanka II ...dla ras średnich i dużych Kanarki Kompletna karma dla kanarków (bez rzepiku)

Zwycięska mieszanka III Zrównoważona mieszanka podstawowa Duże papużki Kompletna karma dla dużych papużek i agapornidów

Zwycięska mieszanka 
uniwersalna

Mieszanka całoroczna dla ras średnich i ciężkich Ptaki egzotyczne Kompletna karma dla ptaków egzotycznych

W przypadku pojedynczych składników karmy, mogą wystąpić drobne odchylenia wagowe w zależności od zakładu producenckiego. 
*  Niektóre produkty specjalne/pelet w niektórych rozmiarach nie są dostępne we wszystkich zakładach. Prosimy o uzyskanie informacji w swoim 

punkcie sprzedaży.
NG – bez komponentów zmienionych genetycznie. Pasze bez komponentów GMO produkowane są w zakładzie posiadającym certyfikat VLOG. 

Papugi Kompletna karma dla papug kakadu, ar, amazonek i papug szarych

Sypka karma Karma całoroczna dla ptaków żyjących na wolności
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