BÁBOLNAI

Vadtakarmányok

Agancsosvad Full
takarmánykeverék
Kifejezetten vadon élő, agancsot
növesztő kérődzők számára
A gímszarvas és a dámszarvas alapvetően a természetesen is rendelkezésre álló takarmányokat fogyasztja, azonban télen, amikor a természetes táplálékforrások korlátozottak, a kondíció megőrzéséhez, valamint a megfelelő
agancsképződéshez kiemelt jelentőségű a takarmány kie
gészítés. Ebben nyújtanak segítséget a kifejezetten a szarvasfélék igényeire kifejlesztett kiegészítő takarmányaink.
Előnyei:
A minőségi alapanyagoknak és aromáknak köszönhe
tően szívesen fogyasztják
Megfelelő fehérje- és energiatartalmának köszönhetően segít elkerülni a téli kondícióvesztést
Megfelelő tápanyagellátást biztosít az agancsképződéshez
Táplálóanyag-tartalom

Agancsosvad Full
takarmánykeverék

Nyersfehérje, %

15,00

Nyerszsír, %

3,00

Nyersrost, %

6,50

Kalcium, %

3,15

Foszfor, %

1,50

Nátrium, %

0,45

A vitamin, NE/kg

30 000,00

D3 vitamin, NE/kg

7 500,00

E vitamin, mg/kg

150,00

Édesítőszer, mg/kg

+

Ezenkívül: B1-vitamin, jód, kobalt és antioxidáns

Felhasználási javaslat:
7-10 napos szoktatást követően, a téli időszakban
(az agancshullatást megelőzően): 1-1,5 kg/állat illetve
fogyás szerint.
Kiszerelés: 40kg-os zsák

Gímszarvas
koncentrátum
Élesztő kiegészítéssel
A gímszarvas a téli időszakban magasabb rosttartalmú,
nehezebben emészthető takarmányok fogyasztására kényszerül, általában produkciója is visszaesik, mind az agancsképzés, mind pedig a testtömeg gyarapodás tekintetében.
A megfelelő agancs képzéséhez, amely a későbbiekben jó
minőségű trófeát jelent, nagyon fontos a megfelelő fehérje-, és ásványi-anyag ellátottság. Ezeket a hiányos időszakban is biztosítja termékünk, továbbá a Saccharomyces cerevisiae – élesztő kiegészítésnek köszönhetően támogatja
a bendő mikrobióta működését is.
Gímszarvas
koncentrátum
88,00
Szárazanyag, %
Nyersfehérje, %
20,00
Nyerszsír, %
6,30
Nyersrost, %
7,40
Kalcium, %
7,00
Foszfor, %
1,00
Nátrium, %
0,58
Magnézium, %
0,77
A vitamin, NE/kg
75 000,00
D3 vitamin, NE/kg
15 000,00
E vitamin, mg/kg
250,00
Mangán, mg/kg
750,00
Cink, mg/kg
500,00
Réz, mg/kg
60,00
Szelén, mg/kg
2,00
Saccharomyces cerevisiae, CFU/g
1,2*107
Puffer, %
3,00
Aroma, mg/kg
+
Ezenkívül: B1-, B2-, B6-vitamin, betain, jód, kobalt és antioxidáns
Táplálóanyag-tartalom

Felhasználási javaslat:
7-10 napos szoktatást követően, a téli időszakban
(az agancshullatást megelőzően): 0,5-1 kg/állat illetve
fogyás szerint.
Kiszerelés: 40kg-os zsák

Vaddisznó Süldő
takarmánykeverék
Ivermectin és cink kiegészítéssel
Az ivermectinnel és cinkkel kiegészített vaddisznó süldők
számára kifejlesztett takarmány kifejezetten fiatal állatok
igényeihez került kialakításra. Amellett, hogy biztosítja az
állatok tápanyagszükségletét, az Ivermectin kiegészítés
hatékony segítséget nyújt a paraziták elleni védekezésben.
A terápiás cink kiegészítés pedig alkalmas az emésztőrend
szeri problémák gyógykezelésére.
Táplálóanyag-tartalom

Vaddisznó Süldő
takarmánykeverék

Szárazanyag, %
Nyersfehérje, %
Nyerszsír, %
Nyersrost, %
Lizin, %
Metionin, %
Kálcium, %
Foszfor, %
Nátrium, %
A vitamin, NE/kg
D3 vitamin, NE/kg
E vitamin, mg/kg
Fitáz aktivítás, FTU/kg
Ivermectin, mg/kg
Terápiás cink, mg/kg

86,00
16,50
3,40
4,50
0,96
0,27
0,62
0,43
0,17
6 500,00
1 000,00
50,00
500,00
2,40
1 250,00

A Vaddisznó Süldő takarmánykeverék ivermektin és cink kiegészítéssel
vaddisznó süldők számára kifejlesztett gyógyszeres takarmánykeverék,
mely ajánlott gastrointestinális fonalférgek (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi), tüdőférgek
(Metastrongylus spp.), tetvek (Haematopinus suis) és rühatkák (Sarcoptes
scabiei var. suis) okozta parazitózisok gyógykezelésére.
Állatorvosi rendelvényre kiadható termék.

Felhasználási javaslat:
az állatorvos utasítása alapján
Kiszerelés: 40kg-os zsák

MT Fácán sor
Az MT fácán takarmányok speciálisan az egyes korcsoportok igényeihez alakítva biztosítják a megfelelő táplálóanyag ellátást a mesterséges fácánnevelés bármely szakaszában. Az indító, nevelő és létfenntartó tápok segítik
a madarak fejlődését, illetve hozzájárulnak a jó kondíciójú,
jó röpképességű vadászfácánok előállításához. A tojótáp
a tenyészállományok számára nyújt megfelelő hátteret a
tojástermeléshez.

Táplálóanyag-tartalom

MT
Fácán
indító

MT
Fácán
nevelő

MT
Fácán
tojó

MT
Fácán
létfenntartó

AMEn, MJ/kg

10,80

10,90

11,00

11,30

Nyersfehérje, %

28,00

23,00

18,00

14,00

Nyerszsír, %

3,00

3,80

5,00

4,00

Nyersrost, %

4,00

4,50

4,80

5,60

Lizin, %

1,70

1,30

1,05

0,50

Metionin, %

0,60

0,55

0,40

0,40

Kálcium, %

1,40

1,35

3,30

1,15

Foszfor, %

0,95

0,95

0,60

0,95

Nátrium, %

0,16

0,16

0,18

A vitamin, NE/kg

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

D vitamin, NE/kg

3 750,00 3 750,00 3 000,00 3 750,00

E vitamin, mg/kg

45,00

45,00

33,00

45,00

+

+

-

+/-

Kokcidiosztatikum, mg/kg

Felhasználási javaslat: Indító: 0,4-0,5 kg/madár, nevelő: 7-8
hetes korig 1 kg/madár, utolsó héten szoktató etetés szemes
takarmánnyal (kukorica, búza, illetve ezek törtszemei)
Kiszerelés: 40kg-os zsák

Kapcsolat
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.
A termékspecifikáción feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek, a folyamatos termékfejlesztések miatt változhatnak. A garantált beltartalmi értékeket
a zsákcímke vagy a kiszállítási mintát kísérő dokumentum tartalmazza.

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942 Nagyigmánd,
Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.
telefon: +36 34 557-050, fax: +36 34 557-060
info@babolnatakarmany.hu
www.babolnatakarmany.hu
vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu

