Krmila za
perutnino

Popolne krmne mešanice za vzrejo jarkic
PŠ - moka

NS-JR - moka

Krmilo je namenjeno vzreji piščancev od 1. do 5. tedna sta-

Krmilo je namenjeno vzreji kokoši nesnic od 6. do 18 tedna

rosti, za lahke pasme lahko tudi do 10. tedna starosti, v ko-

starosti pri težkih pasmah in od 11. do 18. tedna starosti pri

likor ne uporabljamo vzrejne krme NS - GROVER. Piščance

lahkih pasmah. Krmimo po volji.

krmimo po volji.
Hranilna vrednost:
Hranilna vrednost:

surove beljakovine 15%, ME 11,4 MJ/kg

surove beljakovine 20%, ME 12 MJ/kg,

Pakirano: razsuto, BB vreče, 30/1

Pakirano: razsuto, BB vreče, 30/1

NS-GROVER - moka
Krmilo je namenjeno vzreji kokoši nesnic od 5. do 10 tedna
starosti. Kokoši krmimo po volji.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 18,5%, ME 11,5 MJ/kg,
Pakirano: razsuto, jumbo vreče

Popolne krmne mešanice za kokoši nesnice
NSK-1 - drobljenec

NSK-2 - moka

Krmilo NSK-1 je popolna krmna mešanica za kokoši nesnice

Krmilo NSK-2 je popolna krmna mešanica za kokoši nes-

jedilnih jajc, ki zagotavlja odlično nesnost. Krmno mešanico

nice jedilnih jajc, katero krmimo po 35. tednu nesnosti in

krmimo po volji.

zagotavlja odlične proizvodne rezultate. Krmno mešanico
krmimo po volji.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 16,2%, ME 11,3 MJ/kg

Hranilna vrednost:

Pakirano: razsuto, BB vreče, 35/1, 10/1

surove beljakovine 16%, ME 11,2 MJ/kg
Posebnost:

NSK-TERMIK - drobljenec

krmilo vsebuje apnenec iz zdrobljenih morskih školjk, ki pri

Krmilo NSK Termik je popolna krmna mešanica za kokoši

starejših kokoših izboljšuje kakovost jajčne lupine.

nesnice jedilnih jajc, ki zagotavlja odlično nesnost. Krmno

Pakirano: razsuto

mešanico krmimo po volji.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 16,2%, ME 11,3 MJ/kg
Posebnost:
krmilo je specialno termično obdelano, kar mu zagotavlja
visoko higiensko varnost in visoko prehransko vrednost.
Pakirano: razsuto, BB vreče

Superkoncentrat za
kokoši nesnice
NSK-30 SUPER - moka
Krmilo NSK-30-SUPER je dopolnilna krmna mešanica namenjena izdelavi popolne krmne mešanice za kokoši nesnice (npr. NSK).

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 30%, surova vlaknina 3,5%, surove maščobe 2,8%, surovi pepel 32 %, kalcij 10%.
Navodilo za pripravo:
zamešamo en del koncentrata in dva dela mlete koruze
(lahko tudi mešanico žit: koruza, pšenica, ječmen). Primer:
25 kg koncentrata zamešamo s 50 kg mlete koruze ali mešanice žit. Tako pripravljeno krmilo zadošča vsem potrebam
kokošim nesnicam po hranilnih snoveh.
Pakirano: BB vreče, 30/1, 10/1

Mineralno
vitaminska mešanica
za kokoši nesnice
MVD ZA KOKOŠI NESNICE
Rudninska krmna mešanica za kokoši nesnice. MVD ZA KOKOŠI NESNICE pokriva vse prehranske potrebe nesnic po
vitaminih in mineralih.

Navodilo za uporabo:
Za pripravo popolne krmne mešanice zmešamo 64% koruze, 26% sojinih tropin in maksimalno 10% MVD ZA KOKOŠI
NESNICE. Tako pripravljeno krmno mešanico krmimo po
volji.
Hranilna vrednost:
kalcij 36%, fosfor 1,8%, natrij 1,7%, lizin 0%, metionin 1,1%.
Pakirano: 5/1

Popolne krmne mešanice za piščance brojlerje
BRO-PRESTARTER - drobljenec

BRO-FINIŠER - peleti

BRO-PRESTARTER je popolna krmna mešanica za dober za-

Krmilo je namenjeno pitanju piščancev od 13. dne starosti

četek pitanja v prvem tednu starosti piščancev. Krmna me-

dalje pa vse do 5 dni pred koncem pitanja. Krmna mešanica

šanica naj bo živalim na voljo.

naj bo živalim vedno na voljo. Krmilu je dodano naravno
rumeno barvilo, ki izboljšuje obarvanost kože.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 23%, ME 12,25 MJ/kg

Hranilna vrednost:

Pakirano: 30/1,10/1

surove beljakovine 19%, ME 12,9 MJ/kg
Posebnost:

BRO-STARTER - drobljenec

krmilo vsebuje kokcidiostatik, zato ga ne smemo krmiti

Krmilo je namenjeno pitanju piščancev od 1. do 12. dne

zadnjih 5 dni pred klanjem.

starosti. Krmna mešanica naj bo živalim vedno na voljo.

Pakirano: razsuto , BB vreče, 30/1, 10/1

Krmilu je dodano naravno rumeno barvilo, ki izboljšuje
obarvanost kože.

BRO-FINIŠER K - peleti
Krmilo BRO-FINIŠER-K je popolna krmna mešanica za pita-

Hranilna vrednost:

nje piščancev brojlerjev zadnjih 5 dni pred klanjem. Krmna

surove beljakovine 21%, ME 12,2 MJ/kg

mešanica naj bo živalim vedno na voljo. Krmilu je dodano

Posebnost:

naravno rumeno barvilo, ki izboljšuje obarvanost kože.

krmilo vsebuje kokcidiostatik, zato ga ne smemo krmiti
zadnjih 5 dni pred klanjem.

Hranilna vrednost:

Pakirano: razsuto, BB vreče, 30/1, 10/1

surove beljakovine 17,8%, ME 12,8 MJ/kg
Pakirano: razsuto , BB vreče, 30/1

Superkoncentrat za piščance brojlerje
BRO-40 SUPER - moka
Krmilo BRO-40-SUPER je dopolnilna krmna mešanica, ki
jo mešamo s koruzo ali drugimi žiti za pripravo popolnega
krmila za pitanje piščancev brojlerjev. Krmilu je dodano naravno rumeno barvilo, ki izboljšuje obarvanost kože.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 40%, surova vlaknina 4,2%, surove maščobe 3,7%, surovi pepel 13%.
Navodilo za uporabo:
Priprava krmne mešanice BRO-STARTER za piščance brojlerje do 12. dne starosti: koruza 62 %, BRO-40-SUPER 38 %.
Priprava krmne mešanice BRO-FINIŠER za piščance brojlerje do 5 dni pred klanjem: koruza 68 %, BRO-40-SUPER 32 %.
Posebnost:
krmilo vsebuje kokcidiostatik, zato s tem izdelanega popolnega krmila ne smemo krmiti zadnjih 5 dni pred klanjem.
Pakirano: BB vreče, 30/1

Popolne krmne mešanice za purane
PUR-STARTER - peleti

PUR-FINIŠER - peleti

Krmna mešanica PUR-STARTER je namenjena pitanju mla-

Krmna mešanica PUR-FINIŠER je namenjena pitanju pura-

dih purančkov do 4. tedna starosti. Krmilo naj bo živalim

nov od 8. tedna do 11. tedna starosti. Krmilo naj bo živalim

vedno na voljo.

vedno na voljo.

Hranilna vrednost:

Hranilna vrednost:

surove beljakovine 27%, ME 11,5 MJ/kg

surove beljakovine 23%, ME 12,1 MJ/kg

Posebnost:

Posebnost:

krmilo vsebuje kokcidiostatik, zato ga ne smemo krmiti

krmilo vsebuje kokcidiostatik, zato ga ne smemo krmiti

zadnjih 5 dni pred klanjem.

zadnjih 5 dni pred klanjem.

Pakirano: razsuto, 30/1

Pakirano: razsuto, BB vreče, 30/1

PUR-GROVER - peleti

PUR-FINIŠER K - peleti

Krmna mešanica PUR-GROVER je namenjena pitanju pura-

Krmilo PUR-FINIŠER-K je popolna krmna mešanica za pita-

nov od 5. do 7. tedna starosti. Krmilo naj bo živalim vedno

nje puranov od 12. tedna starosti dalje. Krmna mešanica naj

na voljo.

bo živalim vedno na voljo.

Hranilna vrednost:

Hranilna vrednost:

surove beljakovine 25,8%, ME 11,9 MJ/kg

surove beljakovine 18%, ME 12,8 MJ/kg

Posebnost:

Posebnost:

krmilo vsebuje kokcidiostatik, zato ga ne smemo krmiti

krmilo vsebuje kokcidiostatik, zato ga ne smemo krmiti

zadnjih 5 dni pred klanjem.

zadnjih 5 dni pred klanjem.

Pakirano: razsuto, 30/1

Pakirano: razsuto, BB vreče

Prodaja
LJUBLJANA
NOVO MESTO
LJUTOMER
ČRNCI

01 / 584 26 65,
07 / 393 19 22,
02 / 585 88 64,
02 / 569 80 50,

gsm 031 350 500
gsm 031 704 339
gsm 031 790 528
gsm 051 300 999

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

