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A modern baromfitartásban a naposcsibék első életnapjai kiemelten fontosak az állomány jövőbeni termelési eredménye szempontjából. A csibe indítási
fázis hossza progresszíven csökken, és életének első napjai relative egyre fontosabbá válnak. A korlátozott emésztési kapacitás miatt az első napokban a
csibék takarmányozása különleges takarmányozási koncepciót igényel. Ezért az első életnapokban létfontosságú a kiváló, magas minőségű
táplálóanyagok biztosítása, amivel elősegíthető a naposcsibék bélrendszerének, immunrendszerének, csontjainak és szerveinek korai szakaszban
megalapozott stabil, egészséges fejlődése.
A keltetés utáni nehéz és kényes időszak zökkenőmentes áthidalására lett kifejlesztve a WellCome egyedi elő-indító termék, amely magas minőségű
alapanyagokat tartalmaz, és alkalmazásával biztosítható a naposcsibék optimális indítása.
>

A WellCome elősegíti:

Kontroll Starter táp

1. a korai takarmányfelvételt
2. az emésztőrendszer megfelelő fejlődését
3. az immunanyagok felszívódását
1. Korai takarmányfelvétel

>

A finom dercés vagy morzsázott, ízletes és kiválóan emészthető
alapanyagok elősegítik a korai takarmányfelvételt. Ez megalapozza
az emésztés későbbi terhelhetőségét és elősegíti a szik
felszívódását, aminek hatására csökken a szikzsák gyulladás
kockázata, és jobban hasznosulnak az anyai ellenanyagok.
WellCome

2. Az emésztőrendszer fejlődése
Közvetlenül a kelést követően, a madár szervezetében létfontosságú fiziólógiai és metabolikus változások zajlanak, beleértve a gyomor és béltraktus nagy
mértékű növekedését, az emésztőenzimek növekvő kiválasztását, a bél teljes felületének és ezzel együtt a felszívódási kapacitás növekedését és
különböző szervek intenzív fejlődését (zúzógyomor, máj, hasnyálmirigy, tüdő, szív). A WellCome, - mint különleges elő-indító takarmánykiegészítő termék
- kiválóan emészthető tápanyagokat tartalmaz, melyek segítik a gyomor és bélrendszer, valamint a különböző szervek fejlődését, továbbá megalapozza a
naposcsibék későbbi, a növekedési fázisban megmutatkozó teljesítményét.
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3. Maternális immunitás
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Amennyiben a naposcsibe fehérje-, és energiaszükségletét
közvetlenül a kelés után WellCome -ral fedezzük, a szikanyag, mint
immunoglobulin forrás hatékonyabban hasznosul, és növeli a
madarak maternális immunitását. Mindemellett a WellCome
Aromabiotic Poultry komponenst is tartalmaz, amely a fakultatív
patogén baktériumok, mint a Clostridium Perfringens és
Escherichia Coli számának csökkentésével egészséges bélflórát
eredményez.
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WellCome – az aktív és egyöntetű naposcsibe állományért
1. Javítja a napi testtömeg gyarapodást az első életnapokban, és nagyobb végső testtömeget is eredményez
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A WellCome kiválóan emészthető tápanyagokat tartalmaz, melyek
segítik a gyomor és bélrendszer, valamint a különböző szervek
fejlődését, továbbá megalapozza a naposcsibék későbbi, a
növekedési fázisban megmutatkozó teljesítményét.

A WellCome biztosította kezdeti előny stabilan fenntartható egészen a
vágásig.

2. Javuló takarmány értékesülés

3. Az állomány uniformitásának javulása
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A nagyobb felszívódási kapacitás (bélbolyhok magassága) és a szervek
hatékonyabb működése jobb takarmányértékesülést eredményez.

* Életkor: 38 nap

A napos csibéknek kelés után minél hamarabb enni és inni kell. Ezt az
aktivitást elősegítve a WellCome az állomány egyöntetűségéhez is
hozzájárul.

4. Csökken az elhullás, javul a láb minősége
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A szik felszívódásának elősegítésével és a patogén baktériumok
kontrolljával kevesebb sziktömlő gyulladás tapasztalható.

Állatjóléti
tolerancia
szint

1. kísérlet

2. kísérlet

3. kísérlet

A vágáskor tapasztalt kevesebb talp- és csánkfekély magasabb állatjólléti
szintre enged következtetni. Amennyiben a hámelváltozások értékelési
szintje meghaladja a 120 pontot, több országban kötelező állománysűrűség
csökkentése.

Kifejezetten napos csibék
számára fejlesztve
H-4183 Kaba, Daróczi major, Pf. 27
Tel.: +36 54 461 110
Fax: +36 54 523 033
E-mail: info@agrifirm.hu
www.agrifirm.hu
H-9028 Győr, Fehérvári út 75
Tel.: +36 96 513 692
Fax: +36 96 513 694
E-mail: info@agrifirm.hu
H-3574 Bőcs, Állomás u. 1
Tel.: +36 46 318 533
Fax: +36 46 528 254
E-mail: info@agrifirm.hu

A WellCome, finom dercés vagy morzsázott speciális
takarmány kiegészítő termék napos csibék részére.
Alkalmazás
Helyezzen csibénként 20 gram mennyiséget a
csibepapírra, és biztosítson mellé elegendő
mennyiségű friss ivóvizet. A WellCome-ot ne csak
csibepapíron, hanem az etetőkben az indító
takarmánnyal bekeverve is etessük.
Csomagolás
25 kg-os zsákban
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó.

Az Agrifirm Magyarország Zrt.-ről
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A holland Agrifirm Cégcsoport magyarországi
leányvállalata, melynek központja Hollandiában,
Apeldoornban található.
A nemzetközi cég 17 leányvállalattal rendelkezik.
Termelés Európában és Kínában, értékesítés
világszerte folyik.
Több mint 3.500 munkatársunk van.
A Cégcsoport éves forgalma meghaladja a
2,5 milliárd eurót.
Az Agrifirm takarmányok állandó és megbízható
minőségben és összetételben, szigorúan
ellenőrzött gyártási körülmények között készülnek.
Üzemeink ISO 22000:2005, GMP+ és GlobalG.A.P.
tanúsítványokkal rendelkeznek.
Takarmányaink kiszállítását professzionális
szállítmányozó partnerünk végzi a legkorszerűbb
gépjárműparkkal Magyarország, Szlovákia és
Románia egész területén.

