
A bábolnai takarmányokkal kiváló termelési 
eredményeket érhet el, mert
 több évtizedes takarmánygyártási múltunk
	 korszerű,	tudományos	hátterünk	és
	 az	állattenyésztés	minden	oldalára	kiterjedő	szakmai	
tapasztalatunk 

biztosítja	termékeink	magas	minőségét	és	a	fejlődéssel	
való lépéstartást.

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942	Nagyimánd,	Burgert	Róbert	Agrár-Ipari	Park
telefon:	+36	34	557-050,	fax:	+36	34	557-060
info@babolnatakarmany.hu
www.babolnatakarmany.hu
vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu

Takarmány-
kiegészítők

Felhasználási javaslat
 választás	körüli	időszakban	(min.	7	napig),	illetve	a	hizla-
lás	befejezéséig,	kivéve	a	leadás	előtti	utolsó	hét	(ekkor	
kizárólag	kokcidiosztatikum-mentes	tápot	etessünk)

 idősebb	 korcsoportoknál	 (pl.	 anyanyulak,	 baknyulak)	
havonta	egyszer,	7	napon	keresztül	etetve

Alkalmazása
Nyúltakarmány-keverékekhez	10%-ban	hozzákeverve.

CocciFort
Mikroelemeket	 tartalmazó	 takarmánykiegészítő,	 amely	
kokcidiosztatikum-tartalmánál	 fogva	 segít	megelőzni	 és	
gyógykezelni	a	nyulak	bél-	és	májkokcidiózisát.

Garantált beltartalmi érték CocciFort

Nyersfehérje, % 13,00

Kalcium, % 1,20

Foszfor, % 0,25

Nátrium, % 0,15

Cink, mg/kg 400,00

Szelén, mg/kg 1,50

Jód, mg/kg 3,60

Mangán, mg/kg 500,00

Vas, mg/kg 380,00

Kokcidiosztatikum +++

Élelm. eü. vár. idő +++

Kiszerelés: 1 kg-os dobozokban (4 mm átmérőjű 
granulált forma)

Kistermelői	 nyúltakarmány-keverékek,	 amelyek	 önállóan	 is	
alkalmasak	 a	 táplálóanyag-szükséglet	 fedezésére,	 így	 kis-
üzemi	 körülmények	 között	 teljes	 értékű	 takarmányozást	
biztosítanak.	Az	alkalmazott	 takarmánykiegészítő-anyagok	
lehetővé	teszik	a	biztonságos	és	gazdaságos	termelést.	

CuniFarmer
Háztáji	 nyúltakarmány-keverék,	 mely	 jól	 beilleszthető	 a	
hagyományos	és	a	kombinált	 takarmányozási	 technoló-
giába.	Alacsonyabb	rosttartalma	miatt	széna	kiegészítés	
mellett	javasoljuk	felhasználni.

Cunigra
Kistermelői	nyúltakarmány-keverék,	amely	önállóan	is	alkal-
mas	a	táplálóanyag-szükséglet	fedezésére,	így	kis üzemi	kö-
rülmények	között	teljes	értékű	takarmányozást	biztosít.	Az	
alkalmazott	takarmánykiegészítő-anyagok	(pl.	aminosavak,	
íz-	és	aromaanyag,	természetes	alapú	hozamfokozó)	lehető-
vé teszik a biztonságos és gazdaságos termelést.

CunigraCoc
A	 CUNIGRA	 kokcidiosztatikumot	 tartalmazó	 változata,	
mely	hatékony	segítséget	nyújt	a	bél-	és	májkokcidiózis	
megelőzésében.

Kistermelői
nyúltakarmányok

Beltartalmi érték CuniFarmer Cunigra CunigraCoc
DE nyúl, MJ/kg 10,50 10,55 10,55
Nyersfehérje, % 13,50 14,50 14,50
Nyerszsír, % 3,00 3,00 3,00
Nyersrost, % 12,00 13,50 13,50
Lizin, % 0,50 0,60 0,60
Metionin, % 0,18 0,24 0,24
Kalcium, % 1,00 1,20 1,20
Foszfor, % 0,50 0,52 0,52
Nátrium, % 0,18 0,21 0,21
A-vitamin, NE/kg 8.000,00 8.000,00 8.000,00
D3-vitamin, NE/kg 800,00 800,00 800,00
E-vitamin, mg/kg 30,00 30,00 30,00
Kokcidiosztatikum - - +++
Élelm. eü. vár. idő, nap - - +++

Cunigra
nyúltakarmányok

Kapcsolat

Az Ön kereskedője:



Cunigra
Kistermelői	 nyúltakarmány-keverék,	 amely	 önállóan	 is	
alkalmas	 a	 táplálóanyag-szükséglet	 fedezésére,	 így	 kis-
üzemi	körülmények	között	 teljes	értékű	 takarmányozást	
biztosít.

Az	alkalmazott	 takarmány-kiegészítő	anyagok	(pl.	ami		no	-
savak,	íz-	és	aromaanyag,	természetes	alapú	hozamfo	ko-
zó)	lehetővé	teszik	a	biztonságos	és	gazdaságos	termelést.

CuniStart
Speciális	 összetételű	 választási	 nyúltáp,	 amelyet	 első-
sor ban korai választás alkalmazása esetén javaslunk 
felhasználni	az	enteriális	eredetű	megbetegedések	meg-
előzésére,	 illetve	 kártételük	 csökkentésére.	 Alacsony	
energia-	és	keményítő-,	 továbbá	magas	 fehérje-	 (amino-
sav-)	és	vitamintartalma	a	biztonságos	 felnevelési	ered-
ményeket	 segíti	 elő.	 A	 termék	 alapváltozata	 kokcidiosz-
tatikumot	tartalmaz.	Alkalmazásánál	ügyelni	kell	az	előírt	
élelmezés-egészségügyi	várakozási	idő	betartására.

A nagyüzemi Cunigra nyúltápok 
termékjellemzői

 a	közepes-	és	nagyméretű	vállalkozói	telepek	ideális	
takarmányai

 intenzív	tartási	és	takarmányozási	körülményekhez	
igazodó	táplálóanyag-ellátás

 rostfrakciókra	történő	optimalizálás	(emészthetetlen	
és	emészthető	rostforrások	megfelelő	aránya)

 a	különböző	korcsoportok	igényéhez	igazodó	energia-
és	keményítőtartalom

 magas	szintű	aminosav-kiegészítés	 
(lizin,	metionin,	treonin)

 jelentősen	megnövelt	vitamin-	és	optimális	mértékű	
mikroelem-kiegészítés	(részben	szerves	kötésben)

 kiválóan	értékesülő,	kizárólag	növényi	eredetű	energia-
kiegészítés

 természetes	alapú	hozamfokozók	és	ízanyagok

CunigraCoc
A	 CUNIGRA	 kokcidiosztatikumot	 tartalmazó	 változata,	
mely	hatékony	segítséget	nyújt	a	bél-	és	májkokcidiózis	
megelőzésében.	A	CUNIGRA és a CUNIGRACOC azonos 
összetétele	és	táplálóanyagtartalma	elősegíti,	hogy	a	kis-
üzemekben	 szakszerű	 nyúltakarmányozá	si	 technoló	giát	
valósítsunk	meg.	A	hizlalás	döntő	szaka	szá	ban	a CUNIG-
RACOC	etetését	 javasoljuk,	majd	a	 leadás,	 illetve	a	 levá-
gás	előtt	1-2	héttel	térjünk	rá	a	CUNIGRA etetésére. 

Abban	az	esetben,	ha	a	kokcidiosztatikumot	más	módon	
használjuk	(pl.	ivóvízen	keresztül,	COCCIFORT-kiegészí		tő		
stb.),	úgy	a	CUNIGRA	a	hizlalás	teljes	szakaszában	alkal	-
maz	ható.	A	 többi	korcsoport	 (pl.	anyanyulak,	bak	nyulak,	
tenyész-növendékek)	takarmányozásánál	–	a kokcidiózis	
kártételének	 csökkentése	 érdekében	 –	 szintén	 javasol-
juk	 a	 két	 termék	 meghatározott	 időszakonként	 történő	
szakszerű	kombinálását.	A	kokcidiosztatikumok	és	egyéb	
gyógyszerek	alkalmazásakor	ügyelni	kell	a minimális	élel-
mezés-egészségügyi	várakozási	idő	betartására!

Takarmány-
kiegészítők

Intenzív (nagyüzemi)  
nyúltakarmányok

Garantált beltartalmi érték Cunigra CunigraCoc CuniStart CuniCoc CuniFort CuniLac

DE nyúl, MJ/kg 10,55 10,55 10,80 11,00 11,00 11,40

Nyersfehérje, % 14,50 14,50 16,50 16,00 16,00 17,50

Nyerszsír, % 3,00 3,00 2,20 3,20 3,20 3,60

Nyersrost, % 13,50 13,50 16,50 16,00 16,00 14,70

Lizin, % 0,60 0,60 0,85 0,75 0,75 0,92

Metionin, % 0,24 0,24 0,34 0,33 0,33 0,35

Kalcium, % 1,20 1,20 1,22 1,15 1,15 1,20

Foszfor, % 0,52 0,52 0,57 0,58 0,58 0,58

Nátrium, % 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20

A-vitamin, NE/kg 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

D3-vitamin, NE/kg 800,00 800,00 1.000 1.000 1.000 1.000

E-vitamin, mg/kg 30,00 30,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Kokcidiosztatikum – +++ +++ +++ – +++

Élelm. eü. vár. idő – +++ +++ +++ – +++

CuniCoc
Intenzív	 hízónyúltáp,	 amely	 a	 kiváló	 termelési	 eredmé-
nyek	 mellett	 gazdaságos	 nyúltartást	 biztosít.	 A	 termék	
kokcidiosz	tatikumot	 tartalmaz.	 Alkalmazásánál	 ügyelni	
kell	 az	előírt	 élelmezés-egészségügyi	 várakozási	 idő	be-
tartására. 

CuniFort
Intenzív	hízó-	és	befejező	nyúltáp.	CUNICOC	használata	
esetén	a	 leadás	előtti	 időszakban	 (az	alkalmazott	medi-
ká	ciós	programtól	függően)	befejező	nyúltápként	javasolt	
al kalmazni.

A	 termék	 gyógyszert,	 illetve	 kokcidiosztatikumot	 nem	
tar			talmaz.	Amennyiben	a	medikációs	program	folyékony	
készítményekre	épül	(ivóvízen	keresztüli	adagolás),	úgy	
a CUNIFORT-ot	 a	 hízlalás	 teljes	 időszakában	 fel	 lehet	
használni.	

CuniLac
Speciális	 anyanyúltáp,	 amelyet	 az	 intenzív	 körülmények	
között	 tartott	 vemhes	 és	 szoptató	 anyanyulak	 részére	
fejlesztettünk	 ki.	 Lehetővé	 teszi	 a	 koncentrált	 takarmá-
nyozás	megvalósítását,	 így	 kompenzálja	 az	 anyanyulak	
testtömegés	 teljesítménycsökkenését	 a	 vemhesség	 és	
tejtermelés	 időszakában.	 Optimális	 fehérje-,	 energia-,	
vitaminés	 ásványianyag-tartalma,	 illetve	 kiemelkedő	
aminosavösszetétele	 biztosítja	 az	 anyaállatok	 élettelje-
sít	ményének	javítását.	A termék	kokcidiosztatikumot	tar-
talmaz.

Alkalmazásánál	ügyelni	kell	az	előírt	élelmezés-egészség-
ügyi	várakozási	idő	betartására.

Kiszerelés: ömlesztett és 25kg-os zsák


