
Grupa Symbol Nazwa Opis Pakowanie Dost ępność Zdjęcie

5050-25. DKM 1 kruszonka 
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt od 0 do 8 tygodnia Ŝycia - jest 

zalecana dla kurcząt odchowywanych na nioski 
25 kg niska

5051-25. DKM 2 granulat
Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt od 8 do 20 tygodnia Ŝycia - 

 jest zalecana dla kurcząt odchowywanych  na nioski 
25 kg niska

5045-25. DJ 2 sypka 25 kg wysoka

5046-25. DJ 2 granulat 25 kg wysoka

230530-25. Nioska 25%
Mieszanka paszowa uzupełniająca 25% dla kur niosek ▪ pełne uzupełnienie 

energii i białka ▪ wysoka jakość komponentów białkowych ▪ prostota i 
bezpieczeństwo przygotowania mieszanek

25 kg wysoka

240630-25. Nioska 5%
Mieszanka paszowa uzupełniająca 5% na nośniku białkowym dla niosek 

towarowych ▪ bogata w zestaw enzymów i amiokwasów
25 kg niska

2335-02. Lonofarm dla kur niosek
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla kur niosek  ▪ wysoka i długa nieśność  

▪ piekne jaja doskonałej jakości  ▪ wieksze jaja  ▪ mocne skorupy jaj
2 kg średnia

1035-05. Lonofarm dla drobiu
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla wszystkich gatunków drobiu  ▪ do 

preparatów płynnych  ▪ efektywność produkcji  ▪ wieksza odporność  ▪ 
zapobieganie niedoborom witamin 

0.5 kg średnia

1035-03. Lonofarm dla drobiu
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla wszystkich gatunków drobiu  ▪ do 

preparatów płynnych  ▪ efektywność produkcji  ▪ wieksza odporność  ▪ 
zapobieganie niedoborom witamin 

3 kg średnia

5047-25. Brojler starter kruszonka 25 kg niska

5048-25 Brojler wzrost granulat 25 kg wysoka

71332 Karmidło dla niosek Karmidło z tworzywa dla niosek ▪ wymiary 12 x 75 cm szt niska

 przygotował Przemysław Czarnuch © SRW 2010

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt niosek w okresie nieśności. 
śywienie tą mieszanką powoduje utrzymanie produkcji jaj na dobrym 

poziomie, utrzymując jednocześnie kury w dobrej kondycji. Jaja posiadają 
naturalnie i trwale wybarwione Ŝółtka oraz twardą skorupkę. Pasza występuje 

w formie sypkiej, składającej się z grubo  śrutowanych zbóŜ lub w formie 
drobnego granulatu. Zawiera ziołowy promotor nieśności. 

Program BROJLER został opracowany dla kurcząt przeznaczonych na rzeź. 
Jest polecany szczególnie dla tuczu mniej intensywnego, odbywającego się 

w warunkach przydomowych. 
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▪ wersja elektroniczna asortymentu dostępnego w naszym magazynie ▪
62-080 Tarnowo Podgórne
ul Rokietnicka 25
tel./fax. 843-45-53

Spółdzielnia Rolników Wielkopolskich


