
FARM

Najlepsze z  
natury dla Twoich  

zwierząt

Przewodnik ułatwiający wybór najlepszej paszy!

Najwyższa jakość dla 
kurczaków w każdej 

fazie życia.

Brojlery



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

OVICUNI

FARM

DUCK

DINDO

KROK 1
wybierz swoje zwierzę   

= wybierz swój kolor

Nioski Brojlery 

Króliki Owce Ptactwo wodne

KROK 2
wybierz fazę życia swojego 

zwierzęcia

Indyki 

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.

mączka (meal - 
mash)

kruszonka (crumble) granulat (pellet)  
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Hodujesz kurczaki na pyszne mięso?
Potrzebujesz zatem karmy, stymulującej równomierny 

rozwój masy mięśniowej. Taki równomierny wzrost, 
redukuje ryzyko rozwoju deformacji czy infekcji. 

Karmy z linii Country’s Best FARM zapewniają szybki 
ale zrównoważony wzrost  brojlerów  ( zarówno z 

żółtym jak i białym odcieniem tuszki ) i gwarantują 
idealną wagę ubojową w 7-8 tygodniu życia.

Karmy FARM dla  brojlerów z białym odcieniem tuszki 
zawierają tylko pszenicę i inne białe zboża, dlatego 

mięso ma biały odcień. 

Karmy dla brojlerów dostępne są w różnej postaci jak 
pasza sypka, kruszonka, granulat i mieszanka.



Complete feed for broilers

1 FARM 1 meal Odchowowa pasza sypka dla brojlerów, dla łatwego trawienia i  
optymalnego rozwoju.  0 - 10 dzień życia 20KG

1 FARM 1 crumble Odchowowa kruszonka dla brojlerów, dla łatwego trawienia i 
optymalnego rozwoju. 0 - 10 dzień życia 10KG

20KG

2 FARM 2 growth 
meal

Odchowowa pasza sypka dla kurcząt, dla szybkiego, zrównoważonego 
wzrostu / szybkich przyrostów masy ciała. 

11 dzień – 5  dzień 
przed ubojem 20KG

2 FARM 2 growth 
crumble

Odchowowa kruszonka dla kurcząt, dla szybkiego, zrównoważonego 
wzrostu / szybkich przyrostów masy ciała.

11 dzień – 5  dzień 
przed ubojem

10KG
20KG

2 FARM 2 growth 
pellet

Odchowowy granulat dla kurcząt, dla szybkiego, zrównoważonego  
wzrostu /szybkich przyrostów masy ciała.                                 

11 dzień – 5  dzień 
przed ubojem

10KG
20KG

2 FARM 2 FINI meal Naturalna pasza odchowowa z granulatem, dla szybkiego, zrównoważonego 
wzrostu / szybkich przyrostów masy ciała – można stosować aż do uboju. od 11 dnia do uboju 20KG

2 FARM 2 FINI 
crumble

Naturalna kruszonka odchowowa z granulatem, dla szybkiego, 
zrównoważonego wzrostu / szybkich przyrostów masy ciała – można 
stosować aż do uboju .

od 11 dnia do uboju 20KG

2 FARM 2 FINI pellet Naturalny granulat odchowowy, dla szybkiego, zrównoważonego wzrostu / 
szybkich przyrostów masy ciała – można stosować aż do uboju. od 11 dnia do uboju 20KG

FAZA 
ŻYCIA PRODUKT OPIS  OKRES PURE PLUS KG

Białko surowe Tłuszcz 
surowy

Włókno 
surowe Popiół surowy Witamina A 

I.U./kg
Witamina D3 

I.U./kg
Witamina E 

mg/kg Metionina

FARM 1 meal 17.5% 2.7% 4.0% 5.0% 12000 I.U. 5000 I.U. 70mg 0.30%

FARM 1 crumble 17.5% 2.7% 4.0% 5.0% 12000 I.U. 5000 I.U. 70mg 0.30%

FARM 2 growth meal 16.0% 2.8% 4.1% 4.4% 12000 I.U. 5000 I.U. 70mg 0.28%

FARM 2 growth crumble 16.0% 2.8% 4.1% 4.4% 12000 I.U. 5000 I.U. 70mg 0.28%

FARM 2 growth pellet 16.0% 2.8% 4.1% 4.4% 12000 I.U. 5000 I.U. 70mg 0.28%

FARM 2 FINI meal 15.0% 3.1% 3.3% 4.1% 8000 I.U. 3000 I.U. 40mg 0.27%

FARM 2 FINI crumble 15.0% 3.1% 3.3% 4.1% 8000 I.U. 3000 I.U. 40mg 0.27%

FARM 2 FINI pellet 15.0% 3.1% 3.3% 4.1% 8000 I.U. 3000 I.U. 40mg 0.27%

1 FARM 1 PRO 
crumble

Odchowowa kruszonka dla brojlerów. Wyższa wartość odżywcza 
zapewnia osiąganie  wyników w skali przemysłowej. 0 - 14 dni życia 20KG

2 FARM 2 PRO  
growth crumble Odchowowa kruszonka o większej wartości odżywczej dla kurcząt. 14 – 35 dzień życia 20KG

2 FARM 2 PRO  
growth pellet Granulat odchowowy o większej wartości odżywczej dla kurcząt. 14 – 35 dzień życia 20KG

2 FARM 2 PRO FINI 
pellet

Naturalny granulat tuczący przeznaczony do przygotowania 
brojlerów do uboju.

35 dzień życia 
– ubój 20KG

2 
FARM  
broiler starten 
concentrate 40%

20KG

2
FARM  
broiler finisher 
concentrate 35%

20KG

Białko surowe Tłuszcz 
surowy

Włókno 
surowe Popiół surowy Witamina A 

I.U./kg
Witamina D3 

I.U./kg
Witamina E 

mg/kg Metionina

FARM 1 PRO crumble 21.0% 3.0% 4.0% 5.6% 12000 I.U. 500 I.U. 70mg 0.56%

FARM 2 PRO growth crumble 18.8% 4.0% 4.0% 5.0% 12000 I.U. 5000 I.U. 70mg 0.56%

FARM 2 PRO growth pellet 18.8% 4.0% 4.0% 5.0% 12000 I.U. 5000 I.U. 70mg 0.56%

FARM 2 PRO FINI 17.9% 5.1% 4.1% 4.4% 10000 I.U. 3750 I.U. 50mg 0.48%

FARM broiler starter concentrate 40% 38.5% 6.3% 4.8% 12.5% 30000 I.U. 12500 I.U. 175mg 1.10%

FARM broiler finisher conc. 35% 34.0% 11.7% 4.8% 10.9% 28000 I.U. 10500 I.U. 140mg 1.12%

FAZA 
ŻYCIA PRODUKT OPIS  OKRES PURE PLUS KG



FARM 1

FARM 2

Karmić do woli: w zależności od wieku i rasy:  10 - 50 g/dzień. 

Karmić do woli: w zależności od wieku i rasy:  50 - 150 g/dzień.
Karmy FARM 2 "PLUS" zawierają  kokcydiostatyki i nie mogą być 
podawane na 5 dni przed ubojem.  Na te 5 ostatnich dni przed 
ubojem należy zmienić karmę na  granulat FARM 2 PURE lub 
mieszankę FARM 2 PURE.



• Suche klatki i dobra ściółka zabezpieczą kurnik przed wilgocią.  
W suchym środowisku rozwija się znaczniej mniej bakterii więc 
kurczaki pozostają zdrowe.

• Od pierwszego dnia odchowu brojlerów, należy zapewnić 
im odpowiednio solidne klatki z lampami grzewczymi, które 
zapewnią temperaturę ok. 28°-30°C. Można zakupić też brojlery 
starsze ( kilku tygodniowe ) i wtedy ogrzewanie nie jest 
konieczne.

• Odpowiednia higiena tj. regularne usuwanie odchodów i codzienne 
wymienianie wody pitnej na świeżą  gwarantuje zdrowe, szybko 
rosnące kurczęta.

Idealne 
warunki

ŻYWIENIE
• W przypadku brojlerów, dobry start jest niezwykle istotny dla optymalnych przyrostów oraz zdrowego, dobrej jakości mięsa. Dlatego też właściwie wybrana, odpowiednio zbilansowana karma odchowowa jest tak istotna i zabezpiecza przed infekcjami oraz problemami z nogami.
•  Jeśli brojlery otrzymują karmę o odpowiednio wysokiej zawartości białka, która stymuluje właściwy rozwój mięśni, są gotowe do uboju od 6 tygodnia życia.• Brojlerom należy zapewnić stale dostępną, świeżą wodę.
• Podawaj też Country’s Best Grit lub Grit+. Małe kamyczki i grit w żołądku umożliwiają dobre trawienie pobranej karmy.



www.countrysbest.be


