
FARMCUNI

Przewodnik ułatwiający wybór najlepszej paszy!

Najwyższa jakość dla 
Twoich królików na  
każdym na każdym 

etapie życia

Króliki 

Najlepsze z  
natury dla Twoich  

zwierząt



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!



GOLD

OVIFARM DUCK

DINDO
CUNI

Nioski 

Brojlery 

Króliki

Owce Ptactwo wodne

Indyki 

KROK 1
wybierz swoje zwierzę   = wybierz swój kolor

KROK 2
wybierz fazę życia swojego 

zwierzęcia

WYBIERZ IDEALNĄ KARMĘ  W 3 KROKACH



KROK 3
wybierz preferowaną przez 

siebie formę karmy

Produkt wzbogacony w 
kokcydiostatyki, które znacząco 
redukują wystąpienie 
kokcydiozy. Młode zwierzęta 
są bardziej wrażliwe na te 
pasożyty ponieważ ich naturalna 
odporność jest w fazie rozwoju.

Produkt bez kokcydiostatyków,
dla naturalnego wzrostu. 
Pamiętaj, że 5 dni przed 
ubojem musisz zmienić karmę,
właśnie na taką bez 
kokcydiostatyków.

Kokcydioza  
to choroba wywoływana 

przez małe, jednokomórkowe 
pasożyty, które żyją w 

ścianach jelita lub przewodu 
żółciowego. Jej objawy to: 

biegunka, zmniejszenie 
apetytu, utrata masy ciała a 

nawet śmierć.

granulat (pellet) 



CUNI
Szukasz właściwej karmy dla 

swojego królika?  
 

Linia Country’s Best CUNI oferuje 
najlepsze rozwiązanie.

Każdy królik jest inny. Czynniki takie jak rasa czy 
faza życia, odgrywają istotną rolę dla potrzeb 

żywieniowych zwierząt. Linia CUNI zawiera wiele 
rodzajów zbilansowanych karm.  

Niezależnie od tego czy hodujesz królika jako 
domowego pupila,  czy jako zwierzę wystawowe,  

czy na przepyszne mięso, Country’s Best CUNI  
jest najlepszym rozwiązaniem.



CUNI

FIT CUNI FIT pure
Naturalny, bogaty w błonnik podstawowy granulat, 
wzbogacony kompleksem Florastimul dla zdrowej  
flory jelitowej.

wszystkie króliki
5KG

10KG
20KG

FIT CUNI FIT plus
Zbilansowany, bogaty w błonnik podstawowy granulat, 
wzbogacony kompleksem Florastimul dla zdrowej 
flory jelitowej. 

wszystkie króliki
5KG

10KG
20KG

TOP CUNI TOP pure
Naturalny, wysokoenergetyczny granulat, wzbogacony kompleksem 
Florastimul dla zdrowej flory jelitowej. Odpowiedni dla królików o 
zwiększonym zapotrzebowaniu na energię.

duże króliki, króliki mięsne oraz 
w czasie intensywnego okresu 
rozpłodowego

20KG

TOP CUNI TOP plus
Wysokoenergetyczny i wysokobiałkowy granulat, wzbogacony 
kompleksem Florastimul dla zdrowej flory jelitowej. Odpowiedni 
dla królików o wysokim zapotrzebowaniu na energię.

Króliki olbrzymie, króliki mięsne 
oraz w czasie intensywnego 
okresu rozpłodowego

5KG 
20KG

SENSI-
TIVE CUNI SENSITIVE

Łatwostrawny granulat, wzbogacony mieszanką olejków 
eterycznych i ziół zapewniających właściwe trawienie i 
zwiększających odporność.

wszystkie króliki, szczególnie 
polecany dla młodych 20KG

Białko surowe Tłuszcz 
surowy

Włókno 
surowe Popiół surowy Witamina  A 

I.U./kg
Witamina  D3 

I.U./kg
Witamina  E 

mg/kg Metionina

CUNI FIT pure 15.3% 3.0% 16.0% 7.1% 10000 I.U. 1200 I.U. 80mg 0.28%

CUNI FIT plus 15.3% 3.0% 16.0% 7.1% 10800 I.U. 1200 I.U. 80mg 0.28%

CUNI TOP pure 16.6% 3.8% 16.3% 7.3% 10000 I.U. 1200 I.U. 80mg 0.29%

CUNI TOP plus 16.6% 3.8% 16.3% 7.3% 10000 I.U. 1200 I.U. 80mg 0.29%

CUNI SENSITIVE 14.5% 3.1% 18.1% 7.4% 10000 I.U. 1200 I.U. 80mg 0.27%

Nie zapomnij zmienić karmy na  bez kokcydiostatyków  czyli “ PURE” na  5 ostatnich dni przed ubojem

Króliki 

POTRZEBA PRODUKT OPIS  DLA KOGO PURE PLUS KG



CUNI FIT

CUNI TOP

CUNI SENSITIVE

Karma podstawowa. Korzystna w poniższych sytuacjach:

- dla królików w okresie narażenia na stres lub w spoczynku.

- dla królików, które za bardzo tyją aby przywrócić je do  
właściwej formy. 

- dla  rosnących królików w okresie odsadzania, które potrzebują 
wysoko łatwostrawnej karmy.

Karma wysokoenergetyczna. Korzystna w poniższych sytuacjach:

- dla dużych ras królików, które mają wyższe zapotrzebowanie na 
energię, jako karma podstawowa.

- dla szybkiego i doskonałego tuczu królików mięsnych. 

- w okresie przygotowania do wystaw dla uzyskania błyszczącej 
sierści, właściwej sylwetki i wysokiej witalności.

- w okresie ciąży i laktacji.

przeznaczony jest dla królików z wrażliwym przewodem pokarmowym, 
zarówno młodych, rosnących jak i dorosłych. 

- Króliki są znane z tego, że mają wrażliwy układ pokarmowy. Najczęściej 
występujące problemy z tym związane to ospałość, biegunka, 
wzdęcia i brak apetytu. Niezwykle ważne jest zatem, aby podawać 
królikom karmę z wysoką zawartością włókna. To jedyny sposób 
zapewnienia dobrego trawienia.

- Młode króliki w okresie odsadzania oraz rosnące nie mają jeszcze 
wystarczającej odporności i są narażone na wiele chorobowych 
zagrożeń. Ważne jest zatem wspieranie ich odporności, 
odpowiedniego pobierania pokarmu i wzrostu poprzez stosowanie 
właściwej i zbilansowanej diety.



CHARAKTERYSTYKA CUNI SENSITIVE
· Funkcjonalne włókna   → optymalizowanie fermentacji w jelitach· Obniżony poziom białka   → ogranicza zaburzenia w układzie pokarmowym· Prebiotyki   → stymulują wzrost pozytywnej, jelitowej flory bakteryjnej · Mieszanka olejków eterycznych i ziół                                          → zwiększa odporność i wspiera trawienie 



Cykl życia Twojego królika
Przez pierwsze 18-19 dni życia młody królik odżywia się wyłącznie mlekiem matki. W momencie 
spadku produkcji mleka u matki, młode króliki zaczynają poszukiwać stałego pokarmu. 
Trzytygodniowe króliki pobierają już stały pokarm bez problemów. Przejście z mleka matki na 
stały pokarm jest nazywane okresem odsadzania i powinno przebiegać w najbardziej łagodny 
sposób jak to tylko możliwe.

W tygodniach następujących po okresie odsadzania, młode króliki bardzo szybko rosną. Zwiększa 
się także ilość przyjmowanego pokarmu. Jeśli rozwój przebiega prawidłowo, najszybsze wzrosty 
obserwujemy w 7-8 tygodniu życia.

Młode królice w wieku 11-16 tygodni,  przeznaczone do rozrodu, potrzebują zwiększonej dawki 
pokarmowej - do 150 – 200 gram / dzień. Po pokryciu, aż do porodu wskazane jest utrzymanie 
takiej dawki dziennej.  W ostatnim tygodniu spożycie karmy naturalnie znacząco spada i 2 dni 
przed porodem królice jedzą tylko ok. 60 g.  Spotyka się nawet osobniki, które nie jedzą nic na 
kilka dni przed porodem.

Produkcja mleka najpierw stopniowo rośnie, a po osiągnięciu maksymalnej wartości spada. Aby 
zabezpieczyć zwiększone zapotrzebowanie na energię w tym okresie królica powinna pobierać 
więcej karmy, począwszy od 240 g dziennie po porodzie aż do 440 g w szczytowym momencie 
laktacji. Wiele królic je aż 500g karmy dziennie.

HODOWLA 
• Im wcześniej młody królik zacznie pobierać stały 

pokarm tym łatwiejszy będzie okres odsadzania.

• W okresie krycia najlepiej jest karmić samce 
królików do woli. 

• Królica powinna być kryta w klatce samce a nie w 
swojej.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Królikom w okresie rozrodu należy podawać 

karmę do woli ( tak dużo jak potrzebują ). 

Podczas wzrostu, młode zwierzęta, których 

masa dorosła = 5 kg przyjmują ok. 200g 

karmy dziennie. Po osiągnięciu wagi dorosłego 

zwierzaka, pobieranie karmy wynosi ok 150 g 

dziennie.  Spożycie karmy zależy oczywiście od 

wielkości rasy królika.



WSKAZÓWKI ŻYWIENIOWE
•  Króliki powinny mieć zawsze dostępną, wystarczającą ilość karmy, ponieważ spożywają one małe ilości ale przez cały dzień. Dla dobrego trawienia, niezbędny jest ciągły pasaż pokarmu w drogach pokarmowych.
•  Sprawdzaj codziennie czy Twój królik spożywa wystarczające ilości karmy.  Spadek apetytu to jeden z ważniejszych objawów choroby.
• Podawaj królikowi siano wysokiej jakości – odpowiednio wysuszone, zielone i nie zawierające pyłu. Upewnij się, że zielonka, siano które podajesz nie sa zanieczyszczone odchodami dzikich zwierząt i opryskami rolniczymi. 
• Króliki piją ok 2 x tyle wody ile pobierają pokarmu. Zadbaj o stałą dostępność świeżej wody w poidle. Nie stosuj miseczki do pojenia królika, bo królik łatwo ją przewraca.

• Upewnij się, że klatka królika jest umieszczona w wystarczająco 
wentylowanym pomieszczeniu. Niski poziom amoniaku wspiera 
bowiem zdrowie królika  i zapobiega problemom oddechowym. 
Jednocześnie należy unikać przeciągów.

• Należy unikać zbyt wysokiej temperatury. Króliki bowiem nie 
mają możliwości pocenia się. Mogą ochładzać się jedynie poprzez 
przyspieszony oddech i rozszerzanie się naczyń krwionośnych w 
uszach. Idealna temperatura dla królików to 14-18⁰C.

• Króliki preferują względnie wysoką wilgotność (60 to 80%). 
Należy unikać większych wahań. 

• Należy regularnie czyścić karmniki aby uniknąć powstawania  
pleśni oraz usuwać mocz i odchody.

• Upewnij się, że klatka królika stoi w odpowiednio naświetlonym 
miejscu, co jest istotne dla zapewnienia właściwego biorytmu oraz 
cyklu rozrodczego. Idealne warunki to 16 godzin światłą dziennie.

• Należy zabezpieczyć klatkę przed dostępem owadów i innych 
szkodników .

Idealne 
środowisko



www.countrysbest.be


