
GOLD
Nioski 

Najwyższa jakość 
dla Twoich kur 

na każdym etapie życia

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!



OVICUNIDUCK

DINDOFARM
GOLD

WYBIERZ IDEALNĄ KARMĘ  W 3 KROKACH

Nioski Brojlery 

Króliki Owce Ptactwo wodne

Indyki 

KROK 1
wybierz swoje zwierzę   

= wybierz swój kolor

KROK 2
wybierz fazę życia swojego 

zwierzęcia



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.

KROK 3
wybierz preferowaną przez 

siebie formę karmy

granulat (pellet)  kruszonka (crumble) 

pasza sypka (mash) mączka (meal-mash)

mieszanka (mix)



GOLD
Chcesz się codziennie cieszyć 
zdrowym i smacznym jajkiem? 

Karmy Country’s Best GOLD są zatem dla  
Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Odpowiednio zbilansowana karma dla kurcząt  
jest niezwykle istotna, aby wyrosły z nich zdrowe 

kury nioski. Poziomy energii i białka muszą być 
wzajemnie zbilansowane aby zabezpieczyć  
kurczęta przed zbyt szybkim wzrostem. Dla 

optymalnego rozwoju, proponujemy stosować 
odpowiednią do fazy rozwoju karmę.

Karma dla niosek zawiera wszystkie niezbędne 
składniki odżywcze oraz minerały i witaminy,  

zapewniające optymalna kondycję i regularne  
składanie jaj. Co więcej, karma ta  

zapewnia szybki rozwój jaja.

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

Nioski 



1 GOLD 1 mash Pasza sypka odchowowa, dla optymalnego rozwoju bez 
otłuszczenia. 0 - 10 tygodni

5KG
10KG
20KG

1 GOLD 1 crumble Kruszonka odchowowa, dla optymalnego rozwoju bez 
otłuszczenia. 0 - 10 tygodni 20KG

2 GOLD 2 mash Pasza sypka odchowowa, dla naturalnego,  
zrównoważonego wzrostu.

11 tygodni – 
zniesienie 1 jaja

5KG
10KG
20KG

3&4 GOLD 4 mash Pasza sypka dla niosek, zapewniająca regularne składanie 
jaj o mocnej skorupce. od zniesienia 1 jaja

5KG
10KG
20KG

3&4 GOLD 4 crumble Kruszonka dla niosek, zapewniająca regularne składanie jaj o 
mocnej skorupce. od zniesienia 1 jaja

5KG
10KG
20KG

3&4 GOLD 4 mix Mieszanka ziarnowa z 3 mm granulatem, zapewniająca regularne 
składanie jaj o mocnej skorupce. od zniesienia 1 jaja 20KG

3&4 GOLD 4 RED mash
Pasza sypka dla niosek, zapewniająca regularne składanie jaj o 
mocnej skorupce. Wzbogacona czerwonymi pigmentami dla 
pięknego koloru żółtka.

od zniesienia 1 jaja 20KG

3&4 GOLD 4 RED 
crumble

Kruszonka dla niosek, zapewniająca regularne składanie jaj o 
mocnej skorupce. Wzbogacona czerwonymi pigmentami dla 
pięknego koloru żółtka.

od zniesienia 1 jaja 20KG

3&4 GOLD 4 RED pellet
Granulat dla niosek, zapewniający regularne składanie jaj o 
mocnej skorupce. Wzbogacony czerwonymi pigmentami dla 
pięknego koloru żółtka.

od zniesienia 1 jaja
5KG

10KG
20KG

3&4 GOLD 4 GALLICO 
pellet

Podstawowy granulat dla niosek, zapewniający regularne składanie 
jaj. Można go stosować razem z mieszanką ziarnową  GRA-MIX . od zniesienia 1 jaja

5KG
10KG
20KG

3&4 FARM GOLD 4 
meal

Podstawowa karma sypka dla niosek, zapewniająca regularne 
składanie jaj. Dla niosek trzymanych w warunkach przydomowych. od zniesienia 1 jaja 20KG

3&4 FARM GOLD 4 
crumble

Podstawowa kruszonka dla niosek, zapewniająca regularne 
składanie jaj. Dla niosek trzymanych w warunkach od zniesienia 1 jaja 20KG

3&4 FARM GOLD 4 
pellet

Podstawowy granulat dla niosek, zapewniający regularne składanie 
jaj. Dla niosek trzymanych w warunkach przydomowych. od zniesienia 1 jaja 20KG

Białko surowe Tłuszcz 
surowy

Włókno 
surowe Popiół surowy Witamina  A 

I.U./kg
Witamina D3 

I.U./kg
Witamina E 

mg/kg Metionina

GOLD 1 mash 19.0% 4.2% 4.0% 5.4% 10000 I.U. 3750 I.U. 50mg 0.46%

GOLD 1 crumble 19.0% 4.2% 4.0% 5.4% 10000 I.U. 3750 I.U. 50mg 0.46%

GOLD 2 mash 14.5% 3.5% 4.7% 4.9% 8000 I.U. 3000 I.U. 40mg 0.36%

GOLD 4 mash 16.0% 4.0% 5.3% 11.9% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.40%

GOLD 4 crumble 16.0% 4.0% 5.3% 11.7% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.41%

GOLD 4 mix 13.7% 3.9% 5.2% 8.3% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.32%

GOLD 4 RED mash 17.0% 4.5% 5.1% 11.5% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.42%

GOLD 4 RED crumble 17.0% 4.5% 5.1% 11.5% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.42%

GOLD 4 RED pellet 17.0% 4.5% 5.1% 11.5% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.42%

GOLD 4 GALLICO pellet 16.0% 4.5% 5.3% 11.7% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.41%

FARM GOLD 4 meal 14.5% 4.0% 5.2% 11.0% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.30%

FARM GOLD 4 crumble 14.5% 4.0% 5.2% 11.0% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.30%

FARM GOLD 4 pellet 14.5% 4.0% 5.2% 11.0% 10000 I.U. 3000 I.U. 30mg 0.30%

FAZA 
ŻYCIA PRODUKT OPIS  OKRES PURE PLUS KG



GOLD 1

GOLD 2

GOLD 3&4

Zbilansowany rozwój jest znacznie korzystniejszy niż gwałtowny, 
szybki wzrost. Nie należy zatem przekarmiać piskląt: zależnie od 
wieku i rasy podajemy 10 - 50g karmy dziennie.

Młode kurczęta powinny dalej rosnąć  ale nie mogą się otłuszczać 
ponieważ zbytnie otłuszczenie utrudnia składanie jaj.  W drugiej 
fazie chowu należy więc utrzymać odpowiednio umiarkowane 
karmienie: zależnie od wieku i rasy podajemy 50 - 80g karmy 
dziennie.

Zależnie od wieku i rasy podajemy ok 110g karmy dziennie.



•  Przed zakupem niosek należy sprawdzić czy mamy dla nich 
wystarczająco dużo miejsca. Są to żywotne, aktywne ptaki 
potrzebujące znacznej przestrzeni życiowej.

• Dobry kurnik  posiada część zamkniętą  i wystarczający duży 
wybieg, aby nioska mogła spacerować. W pierwszym dniu po 
zakupie należy zamknąć nioskę w kurniku. W ten sposób pozna 
dobrze miejsce, przyzwyczai się do pomieszczenia i na pewno 
wróci do niego na noc następnego dnia. 

• Kurnik powinien być suchy i wolny od przeciągów. Powinien być 
wyposażony w wygodne grzędy. Ważna jest też dobra wentylacja i 
wystarczająca ilość światła.

• Zastosuj odpowiednią ściółkę aby zapobiegać infekcjom – np. 
Versele-Laga Bedding Wood n° 6 lub n° 8 (bukowe palety 
odpowiedniej wielkości).

ŻYWIENIE
•  Nioskom należy zapewnić stale dostępną, świeżą wodę. Należy regularnie czyścić i dezynfekować pojemniki na wodę i karmę oraz grzędy. Należy regularnie usuwać odchody i uzupełniać ściółkę w razie potrzeby.
•  Zapewnij stałą dostępność Country’s Best Grit lub Grit+ , regularnie podając świeżą jego porcję. Kury nie mają zębów. Małe kamyczki i grit w ich żołądkach pomaga rozdrobnić i strawić pobrany pokarm. Dodatkowo wapń, jaki zawiera grit pozytywnie wpływa na rozwój szkieletu i formowanie skorupki jaja.

Idealne  
warunki



www.countrysbest.be


