
DINDO

Najwyższa jakość dla 
Twoich indyków na 

każdym etapie życia

Indyki 

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!



GOLD

OVICUNI

DINDO

DUCK

FARM

Indyki 

Owce Ptactwo wodne

KROK 1
wybierz swoje zwierzę   = wybierz swój kolor

KROK 2
wybierz fazę życia swojego 

zwierzęcia

Brojlery 

Króliki

Nioski 

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) kruszonka (crumble) 
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DINDO
Chcesz właściwie hodować indyki?  

Musisz zwrócić szczególną uwagę na zawartość  
białka w paszy, jaką im podajesz. 

Chociaż indyki uwielbiają odpadki kuchenne, 
dodatkowa karma z  wysokobiałkowymi składnikami 
jest niezbędna. Dlatego też zawsze podawaj paszę 

przeznaczoną specjalnie dla indyków.

Linia Country’s Best DINDO to super rozwiązanie bo 
oferuje dopasowane do każdej fazy życia i specyficznych 

potrzeb żywieniowych pasze dla indyków.

Co więcej, pasze te są wzbogacone ziołami i  
innymi roślinami zapobiegającymi pojawieniu 

się pasożytów. Czarna główka to choroba często 
spotykana u indyków. Używając produktów 
 Country’s Best DINDO znacząco redukujesz 

 ryzyko jej wystąpienia.



DINDO

Białko surowe Tłuszcz 
surowy

Włókno 
surowe Popiół surowy Witamina  A 

I.U./kg
Witamina  D3 

I.U./kg
Witamina  E 

mg/kg Metionina

DINDO 1 PRO crumble 27.0% 4.6% 3.9% 8.1% 12000 I.U. 3500 I.U. 150mg 0.76%

DINDO 1 crumble 25.5% 4.0% 3.8% 7.2% 12000 I.U. 3500 I.U. 100mg 0.64%

DINDO 2.1 pellet 22.3% 3.5% 4.2% 6.2% 12000 I.U. 3500 I.U. 100mg 0.49%

DINDO 2.2 pellet 18.4% 4.4% 5.0% 5.6% 9600 I.U. 3500 I.U. 60mg 0.43%

DINDO 2.3 pellet 17.0% 3.9% 5.0% 5.3% 9600 I.U. 3500 I.U. 60mg 0.41%

1 DINDO 1 PRO 
crumble

Kruszonka odchowowa, dla łatwego pobierania i optymalnego rozwoju. 
Dodatek ziół i innych roślin redukuje ryzyko pojawienia się pasożytów. 0 - 3 tydzień życia 10KG

20KG

1 DINDO 1 crumble Kruszonka odchowowa, dla łatwego pobierania i optymalnego rozwoju. 
Dodatek ziół i innych roślin redukuje ryzyko pojawienia się pasożytów. 0 - 3 tydzień życia 10KG

20KG

2.1 DINDO 2.1 pellet
Granulat odchowowy, z podwyższonym poziomem białka dla dobrego 
wzrostu i wysokich przyrostów wagi. Dodatek ziół i innych roślin 
redukuje ryzyko pojawienia się pasożytów.

4 - 8 tydzień życia 20KG

2.2 DINDO 2.2 pellet
Granulat odchowowy, dla szybkiego ale zrównoważonego wzrostu, co 
redukuje ryzyko powstania deformacji i infekcji. Dodatek ziół i innych 
roślin redukuje ryzyko pojawienia się pasożytów.

9 - 12 tydzień życia 20KG

2.3 DINDO 2.3 pellet Granulat odchowowy, dla zrównoważonego wzrostu. Dodatek ziół  
i innych roślin redukuje ryzyko pojawienia się pasożytów.

13 tydzień życia 
- ubój 20KG

Indyki

FAZA 
ŻYCIA PRODUKT OPIS  OKRES PURE PLUS KG



DINDO 1

DINDO 2.1

DINDO 2.2

DINDO 2.3

Żywienie do woli:  
zależnie od wieku i rasy, od 20 do 100 g/dzień.

Żywienie do woli:  
zależnie od wieku i rasy, od 100 do 150 g/dzień.

Żywienie do woli: zależnie od wieku i rasy, ok. 150 g/dzień.

Żywienie do woli: zależnie od wieku i rasy, ok. 150 g/dzień.



•  Należy zapewnić masywne grzędy, bo lubią przesiadywać na 
“platformach”. 

• Sucha ściółka z wiórów drewnianych lub granulat drewniany  
(np. Versele-Laga Bedding Wood), zabezpieczą przed rozwojem bakterii. 
Należy regularnie usuwać odchody aby nie dopuścić do infekcji.

• Indyki powinny mieć zawsze dostępną świeżą wodę oraz  
Country’s Best Grit lub Grit+ aby zapewnić właściwe trawienie.

• Odrobaczaj ptaki regularnie, zwłaszcza jeśli miały kontakt z 
kurczętami, ponieważ robaki  są żywicielem pośrednim w chorobie 
czarnej główki. Więcej informacji na ten temat otrzymasz od 
swojego weterynarza.

Idealne 
środowisko



www.countrysbest.be


