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výroba a prodej chovatelských potřeb
pro drůbež, králíky, holuby

Vitamix – AD3Evit 100 ml

175

Kč

Pro všechna mláďata –

dobrý start
od prvních dní holoubat, kuřátek, všech
hospodářských zvířat a exotického ptactva.
Pomáhá při výměně peří, zabraňuje nedostatku vitamínů A, D3 a E,
které po celý rok zaručují ochranu kůže, správný vývoj kostry mladých ptáků a fyziologickou zdatnost svalů, krevních cév, sliznice,
chrání játra a srdce. Podávání hlavně během aktivního růstu. Nedostatek vitaminu „A“ narušuje přírodní ochranu organizmu.
Vitamin „D3“ je důležitý k tvorbě vápníku, fosforu a je nezbytný
k posílení kostí holoubat. Vitamin „E“ zpevňuje metabolismus
nenasycených kyselin a zabraňuje tvorbě škodlivin jater, srdce a míchy.
Dávkování – podávat po důkladném protřepání do vody na pití v množství 1,0 ml preparátu
na 1 lt vody, 2 x v týdnu, v době přepeřování a zimním období – 1 x v týdnu.
Skladování: v originálním balení, chránit před vlhkostí a světlem při teplotě do
25 °C na místech nedostupných pro děti.

Automatické napáječky pro králíky
1 litr 85

Nový typ napáječek nám zajistí vypití celého
obsahu vody s přípravky proti kokcidioze,
vitamíny a jinými přípravky. Na dně nezůstává zbytek vody. Zavěšení na pletivo dvířek do výšky tak, aby králík ležící u dvířek se
nedotýkal niplu a voda nevytekla. Celoplastová napáječka je částečně průhledná, kolínko plastové a nipel
Kč
nerezový.

Kč

0,6 l 80

G stojan 55

Napáječky pro drůbež
8,5 l a 12 l s rukojetí,
které se plní dnem

8,5 l 170

Kč

1000 ml

250

Kč

Kč

Pro drůbež a holuby pro oplodněnost.
Unikátní přípravek zlepšující reprodukci ve Vašem
chovu. U kohoutů a holubů zvyšuje množství a pohyblivost spermií, u slepic a holubic dochází k lepšímu oplodnění a vývoji plodů. Kuřátka a holoubata
se následně rodí s daleko vyšší imunitou a vitalitou,
což se příznivě projevuje na jejich dalším vývoji.

500 ml

120

500 ml
Kč

1000 ml

®

SELEVIT -E

155

340

TJW Adeno Stop
Pro holoubata

O HOLUBY
NOVINKY PR
JW
OD FIRMY T

Granule pro mladé holuby po odstavení, až do prvních soutěžních letů.
Granulky jsou určeny pro mladá holoubata, chránící před Adenovým syndromem. Složky používané v této směsi jsou určeny k vybudování intestinální integrity, ke zlepšení účinnosti imunitního
systému a k ochraně proti vývoji patogenů, jako jsou salmonely, kokcidióza a protozoa (prvoci).
Granulát obsahuje proteiny nejvyšší kvality zajišťující optimální růst a rozvoj mladých holubů.
Obsahuje kompletní soubor vitamínů, mikro a makroekonomických prvků potřebných během růstového období, takže není třeba doplňovat samostatně.
Vlastnosti: • Menší spotřeba krmiva a ztráty, způsobené správnou vyvážeností všech složek, snadnější odchov pro mladá holou- 10 kg
Kč
bata, než krmení zrninami, rovnoměrně obsažené složky a tepelně
ošetřené. • Velmi dobrá kvalita bílkovin (vaječný prášek) a správKč
ně vybraný aminokyselinový profil pro budování svalů • V 100% 20 kg
výživě uspokojí životní a růstové potřeby. • Zajišťuje zdravý růst
a správnou váhu mladých holoubat. • 100% přírodní složky,
neobsahují antibiotika. • Složky nejvyšší stravitelnosti, snadno
stravitelné, bez stresu v gastrointestinálním traktu. • Správně
vybrané a vyvážené množství vitamínů a aminokyselin. • Mohou
být použity po léčbě antibiotik. • Snižuje výživové náklady - směs
nevyžaduje doplňování stravy minerály, vitamíny a mikroelementy.
Dávkování: 30–50 % v případě míchání se zrninami, je na chovateli,
jaký poměr si zvolí po tréningu: 10–30 g granulátu / 1ks / den. Obsah:
analytické suroviny, proteiny, oleje, tuky, bílkoviny, vápník, fosfor, sodík,
lyzin, metionin, treonin. Vitaminy: AD3E, K3,B1, B2, B6, B12, Biotin,
Cholin, Niacyn, kyselina listová. Směs stopových prvků: Mangan,
Zinek, Železo, Měď, Jod, Selen. Přechovávat v suchu, záruka do
6 měsíců od výroby, je možné dodávat ve 20 kg.

Kč

TJW – proteinové krmivo

Regenerace po letu, tvorba a ochrana svalové hmoty
Kč

Hliníková miska –

krmítko/napáječka prům. 100 mm
Kč

Kč

působí proti odumírání embryí, nervové poruchy, má vliv na budování
svalové síly, která u létajících holubů má mimořádný význam. Podávat před zapářením a po vylíhnutí holubů, drůbeže a jiného
ptactva.
j
p

Nové složení granulí pro holuby – směs proteinů (bílkovin) během období chovu,
stejně jako regenerace po letu.
Způsob aplikace: v rozmnožovací sezóně dle libosti nebo 10–– 10 kg
Kč
30 gramů / ks / den, nebo po letu individuálně, s obilnými směsmi
maximálně až do 50% v krmení. To znamená, že je možné i 20%
granulátu + 80% směsí. Byla vytvořena podle nejmodernějších
způsobů výživy. Speciálně vybrané přírodní suroviny jsou dokonalým zdrojem bílkovin. Obsahuje základní sadu vitamínů, mikro
a makroekonomických prvků a přírodní extrakt z česneku.
Vlastnosti: • 100% přírodní složky, neobsahují antibiotika. •
Složky nejvyšší stravitelnosti, snadno stravitelné bez stresu z krmné změny v gastrointestinálním traktu. • Správně vybrané a vyvážené množství vitamínů a aminokyselin. • Granulát nevyžaduje
doplňování stravy minerály, vitamíny a mikroelementy. • Může
být použita i při léčbě antibiotik. • Snižuje náklady na používáníí
gritu 50–70% tím, že obsahuje všechny makro prvky, bílkoviny
také zajišťují ochranu svalové hmoty před její devastací a neméně
důležitou regeneraci svalů po zátěži. • Kompletní a snadné použití.

295

49

Kč

510

pod napáječky
NOVINKA
8,5 l a 12 l,
které se plní dnem

12 l 185

KARNIVIT

205

295

Kovový G stojan
j

Výhody: při umístnění v prostoru,
když prší, nebo fouká vítr,
napájecí voda se neznečistí.
Rozměry:
297 mm x 120 mm (šířka x výška)

500 ml

NOVINKA

Objednání na adrese: MILAN HRADSKÝ, Komenského 239, 687 71 Bojkovice,
mobil: 603 871 457, 608 861 985, 603 872 642, 776 123 339
e-mail: hradsky-sunk@seznam.cz • www.hradsky-sunk.cz

