
Proizvodni program „Ž“ predstavlja izbalansiranu i kvalitetnu hranu za tov pilića, namenjenu da
zadovolji sve potrebe brojler pilića od početka do kraja tova. Pajžljivim izborom komponenata
koje ulaze u „Ž“ potpune smeše, nudimo proizvode sa optimalnim odnosom hranljivih materija,
neophodnih vitamina i minerala i drugih esencijalnih materija, koje omogućavaju kvalitetan tov
pilića i uzgoj zdravih životinja.

PS Ž-1 Starter PS Ž-2 Grover PS Ž-3 Finišer
Faza tova pilića od 1. do 28. dana od 29. do 37. dana od 38. dana do klanja
Sadržaj proteina, min. 22% 19% 17%
Celuloza <5% <5% <6%
Pepeo <8% <8% <8%
Kalcijum % 0,9-1,1 0,8-1,0 0,7-0,9
Fosfor % 0,65-0,85 0,6-08 0,5-0,7
Natrijum % 0,15-0,2 0,15-0,2 0,15-0,2
Vitamin A, IJ 12.000 12.000 12.000
Vitamin D3, IJ 2.000 2.000 2.000
Vitamin E, mg/kg 35 35 30
Amino kiseline + + +
Antioksidant + + +
Prirodni izvor 
kokcidiostatika

+ + +

Enzimi + + +
Metabolička energija 
MJ/kg

13 13 13

Potpune smeše sadrže kokcidiostatike isključivo na bazi prirodnih, biljnih sastojaka, što znači da
nema karence pre klanja!

Način upotrebe: Pilićima se ova hrana daje po volji (ad libitum) uz obezbeđenje čiste pijaće
vode. Prelaz sa jedne smeše na drugu mora biti postepen. Sprovoditi najmanje tri (3) dana pre
potpunog prelaza, postepenim povećanjem udela narednog koncentrata.

Napomena:  Maksimalan  prinos  kod  brojler  pilića  postiže  se  uz  primenu  dobre  tehnologije
držanja i ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade
propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.

Fabrika stočne hrane Farm Commerc iz Čantavira sve ovo Vam nudi po pristupačnim cenama!
Jer znate: „Tehnologija modernih, a poverenje starih vremena!“



A „Ž“ program minőségi takarmánykeverékei azért lettek kifejlesztve hogy kielégítsék a broiler
csirkék  tápanyag  igényeit,  kezdve  a  kikeléstől  egészen  a  hizlalás  végéig.  A  keverékek
komponensei nagy odafigyeléssel vannak válogatva, amik egyesülve olyan termékekké válnak,
melyekben  optimális  arányban  találhatóak  meg  a  különböző  tápanyagok,  nélkülözhetetlen
ásványok és vitaminok és más eszenciális anyagok. Ez teszi lehetővé a minőséges csirke hizlalást
és egészséges állatok tartásást.

Ž-1 Starter Ž-2 Grover Ž-3 Finiser
Hizlalás fázisa

1.-től a 28.-ik napig 29.-től a 37.-ik napig
38.-ik naptól a

vágásig
Fehérje, min. 22% 19% 17%
Szerves rostok <5% <5% <6%
Hamu <8% <8% <8%
Kálcium % 0,9-1,1 0,8-1,0 0,7-0,9
Foszfor % 0,65-0,85 0,6-08 0,5-0,7
Nátrium % 0,15-0,2 0,15-0,2 0,15-0,2
Vitamin A, NE 12.000 12.000 12.000
Vitamin D3, NE 2.000 2.000 2.000
Vitamin E, mg/kg 35 35 30
Aminosavak + + +
Antioxidáns + + +
Természetes 
kokcidiostatikum

+ + +

Enzimek + + +
Emészthető energia 
MJ/kg

13 13 13

A keverékek kizárolag természetes, növényi eredetű kokcidiostatikumot tartalmaznak, ami azt
jelenti nincs elélmezési várakozási idő a vágás elött.

Használat: A keverékek etetése ad libitum módra történő, tiszta és friss ivóvíz biztosítása mellet.
A keverékek közötti átmenetet fokozatosan kell kivitelezni. A folyamatot, legalább három (3)
nappal a teljes váltás elött el kell kezdeni, a következő keverék arányának fokozatos növelésével.

Figyelmeztetés: Maximális eredmény csak a tartástechnológia és állatjólét biztosításával érhető
el. Keverékeink nem pótolják a tartástechnológiában és higiéniában tett mulasztásokat.

A csantavéri Farm Commerc takarmánykeverő mindezt megfizethető árakon hozza el Önnek!
Mert tudja: „Modern idők technológiája, de régi idők bizalma“.


