
OVI

Najwyższa jakość dla 
Twoich owiec na każdym 
na każdym etapie życia

Owce

Najlepsze z  
natury dla Twoich  

zwierząt

Przewodnik ułatwiający wybór najlepszej paszy!



Country´s Best oferuje zarówno hodowcom jak i miłośnikom zwierząt 
bardzo szeroką gamę najwyższej jakości pasz. Dodatkowo bardzo 

praktyczne opakowanie oraz nazwa umożliwiają w bardzo łatwy sposób 
odnalezienie właściwego rodzaju paszy dla konkretnej grupy zwierząt oraz 

wszystkich okresów wzrostu i rozwoju.

Najwyższa jakość produktów dla każdej grupy zwierząt w każdym  
okresie rozwoju – to motto, które przyświeca przy odpracowywaniu  

oraz produkcji karm Country Best.

Specjalistyczna wiedza i długoletnie doświadczenie firmy Versele-Laga to 
solidne podstawy linii Country’s Best. Oferujemy zakorzenione w naturze, 

zdrowe, zbilansowane i bezpieczne produkty. 

Aby zapewnić optymalną kondycję zwierzęcia, niezwykle ważne jest 
podawanie mu odpowiedniej karmy w odpowiednim czasie.

Pragniemy Ci pomóc w dokonaniu właściwego 
wyboru karmy w 3 prostych krokach

Twoje zwierzśta sś dla  
Counry’s Best najwaśniejsze!



OVI

CUNIDUCKDINDO

FARMGOLD

Owce

KROK 1
wybierz swoje zwierzę   = wybierz swój kolor

KROK 2
wybierz fazę życia swojego 

zwierzęcia

Indyki 

Brojlery 

Króliki

Nioski 

Ptactwo wodne

WYBIERZ IDEALNĄ KARMĘ  W 3 KROKACH



ovi allround 3 pelletovigran 2 pellet

ovipel 4 pellet

KROK 3
wybierz preferowaną przez 

siebie formę karmy



OVI
Czy chcesz podawać swoim owcom 

zdrową i smaczną karmę? 
 

Linia Country’s Best OVI to zatem najlepsze 
rozwiązanie. Oprócz trawy i paszy objętościowej 

owce potrzebują paszy treściwej aby pozostawały 
w najwyższej kondycji. Sposób żywienia powinien 
być ciągle dostosowywany do wieku, fazy życia i 

poziomu produkcji. Linia Country’s Best OVI oferuje 
dopasowane do każdej fazy życia i specyficznych 

potrzeb żywieniowych pasze dla owiec. 
 

Jako, że owce są szczególnie wrażliwe na miedź, 
wszystkie nasze karmy Country’s Best OVI nie 
zawierają dodatku miedzi dla ochrony przed 

zatruciem miedzią.



OVI
Owce 

2 OVIGRAN 2 
pellet

Wysokoenergetyczny granulat odchowowy, dla rozpłodowych i rzeźnych owiec. 
Jagnięta są gotowe do uboju w młodym wieku. 3 tydzień życia - 1 rok 20KG

3 OVI ALLROUND 3 
pellet Granulat podstawowy, dla optymalnej kondycji. Od  6 tygodnia życia 

oraz w czasie ciąży 20KG

4 OVIPEL 4 
pellet

Granulat dla owiec karmiących,  
stymulujący laktację poprzez zwiększoną zawartość białka Podczas laktacji 20KG

Białko surowe Tłuszcz 
surowy

Włókno 
surowe Popiół surowy Witamina  A 

I.U./kg
Witamina  D3 

I.U./kg
Witamina  E 

mg/kg Metionina

OVIGRAN 2 pellet 17.0% 3.2% 7.5% 6.8% 10000 I.U. 2000 I.U. 40mg 0.32%

OVI ALLROUND 3 pellet 16.0% 2.9% 8.1% 7.6% 10000 I.U. 2000 I.U. 40mg 0.30%

OVIPEL 4 pellet 14.0% 2.2% 7.0% 7.9% 10000 I.U. 2000 I.U. 40mg 0.26%

WSKAZÓWKI ŻYWIENIOWE
•  Owce są trzymane na pastwiskach przez większą część roku. Najważniejszą rzeczą, jaką te przeżuwacze potrzebują jest błonnik, ale jakość pastwiska również ma istotne znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej diety. Zapotrzebowanie na paszę treściwą dorosłej owcy zależy od wagi zwierzęcia i jakości dostępnej paszy objętościowej.

•  Waga dorosłej owcy zależy mocno od rasy. Generalnie, barany ważą więcej niż owce więc mają wyższe zapotrzebowanie na paszę treściwą.

FAZA 
ŻYCIA PRODUKT OPIS  OKRES KG



OVI 2

OVI 3

Dla optymalnego wzrostu, młode jagnięta powinny mieć zapewniony 
dostęp do wysokiej jakości pastwiska. Jeśli pokarm objętościowy 
(pastwisko) jest słabe trzeba podawać więcej karmy treściwej. 
Zaleca się podawać 200 - 500 g / dziennie.

Podawaj owcom i baranom  250 g OVI w lecie i 500 g w zimie. 
Jeśli pokarm objętościowy ( pastwisko)  jest słabe trzeba podawać 
zwierzętom rosnącym więcej karmy treściwej czyli 500 g dziennie.

Ciąża:
Ryzyko obumierania zarodków jest najwyższe w pierwszym miesiącu ciąży. 
W tym miesiącu najważniejsze jest zatem zapewnienie podstawowych potrzeb 
żywieniowych owcy, należy stosować dodatkową karmę w minimalnym 
zakresie. W zimie zaleca się dodawanie 150 g Ovimash lub Ovi Allround do paszy 
objętościowej, która zazwyczaj jest uboższa w białko od tej letniej.

W drugim i trzecim miesiącu ciąży, dieta owiec nie powinna być zbyt energetyczna aby zapobiec otyłości. Najlepiej zatem 
ograniczyć podaż karm treściwych w tych miesiącach.

W końcowym etapie ciąży tj. w 6 ostatnich tygodniach, owcom znacznie powiększa się brzuch. Zapotrzebowanie 
pokarmowe znacznie wzrasta. Z tego powodu owce powinny dostawać więcej paszy wyższej jakości niż trawa, co 
zapobiegnie  acetonemii w ciążach mnogich. Rekomendujemy podawanie 250 g - 500 g karmy treściwej ( granulatu)

Jagnięta o wysokiej masie urodzeniowej są pełne wigoru, mają sprawny system immunologiczny i rosną lepiej. 
Jednakże należy dbać o to aby z drugiej strony, ciężarna owca nie przytyła za dużo, bo to może powodować 
komplikacje przy porodzie.



OVI 4
Karmiąca maciorka powinna otrzymać 500g OVIPEL 4 na każde ssące 
jagnię dla zapewnienia wysokiej produkcji mleka. 

Optymalną produkcję mleka zapewnimy zatem podając owcom karmiącym 
1 kg granulatu OVIPEL 4, jako dodatek do dobrej paszy objętościowej. Jeśli 
mamy dostępną tylko gorszej jakości pasze objętościową, ilość granulatu 
należy zwiększyć.

   Korzystne jest zwiększenie poziomu karmienia zaraz przed 

okresem rozrodu i w jego trakcie dla większej płodności. 

Poprawienie jakości żywienia owiec ma pozytywny wpływ na ich 

kondycje ogólną. Jednakże przez te 3 tygodnie, nie jest możliwe 

dojście do top kondycji zwierzęcia będącego w złej kondycji.  

Dlatego też ciągle należy dbać o zachowanie dobrej, ogólnej 

kondycji owiec – nie doprowadzając ani do przekarmienia jak i 

niedożywienia. 

NOTE
Dawka dzienna nie powinna 

zawierać więcej niż 60% paszy 
treściwej (skoncentrowanej).



Acetonemia u ciężarnych 
jest powodowana przez niezbilansowaną ilość energii. Ryzyko wystąpienia tej choroby jest 
większe podczas ostatnich tygodni ciąży, kiedy owce mają wyższe zapotrzebowanie na energię, 
a z powodu mocno rosnącej macicy mają mniej miejsca na paszę w żołądku. Jeśli z karmą nie 
dostarczone zostają składniki odżywcze w potrzebnych ilościach, owca zaczyna korzystać z 
rezerw swojego ciała. Jeśli te rezerwy się wyczerpują, kondycja owcy się obniża a żywotność 
jagniąt  mocno spada. Jednocześnie, owce ze zbyt dużą ilością tkanki tłuszczowej są bardziej 
podatne na ta chorobę. Staraj się unikać stresu, chorób i nagłych zmian w diecie owiec. W 
przypadku rozwoju tej choroby, leczenie zazwyczaj nie przynosi rezultatów i choroba powoduje 
śmierć owcy i jagnięcia.  Z tego powodu bardzo istotne jest podawanie wszystkim ciężarnym 
owcom, nawet jeśli nie jesteśmy pewni ciąż mnogich, dobrej paszy uzupełniającej aż do końca 
ciąży.  To przygotuje też odpowiednio florę żwacza na trawienie skoncentrowanej karmy, co jest 
kluczowe podczas laktacji.

WSKAZÓWKI
•  Wiek, w którym jagnięta są gotowe do uboju zależy głównie od rasy.

• Owce rasy Texel są gotowe do uboju w wieku ok. 4,5 miesiąca, ważą wtedy ok.  

45 kg.

•  Owce rasy Suffolk  są gotowe do uboju w wieku ok. 3,5 miesiąca kiedy ważą 35-

40 kg.

• Owce rasy Hampshire, pierwotna rasa, wcześnie dojrzewająca i charakteryzująca 

się doskonałą jakością mięsa są poddawane ubojowi przy wadze 20-25 kg. Po 

przekroczeniu tej wagi, jagnięcina jest zbyt tłusta.



•  Najlepiej nie wypasać owiec w okresie jesienno-zimowym 
aby chronić pastwisko.

• Upewnij się, że owce mają zapewnione duże ilości wody 
pitnej. Po porodzie, owca pije 5-10l wody dziennie.

•  Należy zapobiegać przedostawaniu się owiec poza 
wytyczone pastwiska. Zapewnij właściwe ogrodzenie. 
Pojedyńcze ogrodzenie elektryczne często nie działa na 
owce o gęstej i długiej wełnie.

Idealne 
warunki 

ROZRÓD
• Ciąża owcy trwa średnio 147 dni, a ruja występuje zwykle co 17 dni.
• U większości ras owiec skracanie się długości dnia determinuje pojawienie się rui, zazwyczaj przypada to na okres sierpień - styczeń.
• Odchowane baranki powinny zostać niezwłocznie odseparowane od matki i sióstr aby zapobiec ich kojarzeniu.



www.countrysbest.be


