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عادة التوازن العام للكائن الحي ، وهي تندمج  ALOE VIT هي فيتامينات تكميلية ممزوجة للقناة الهضمية مفيدة لإ
وتجمع الفيتامينات، وتعزز الدفاعات المناعية، وتوفر الطاقة وتحمي السائل المخاطي للقناة الهضمية. وباستخدام 

الجرعة الموىص بها تقوم بإجراء عمل مضاد لاللتهابات بالإضافة إىل أعمال التنقية.

عادة التوازن واستكمال الحصة  رة والمعادن المفيدة لإ ز ، والعنارص ال�ز ز ، والميثيون�ي ز ، والليس�ي ز مزيج من مادة الكول�ي
الغذائية.

ز والمعادن  وت�ي ي مع محتوى عاىلي ال�ب
ز الريش، والدقيق النبا�ت ات�ي يحتوي عىل المغذيات الصغرى بأفضل الكميات، وك�ي

اس الطيور لريش بعضها الأخر. ي تثبط نتف الريش ونوبات نقر واف�ت
ال�ت

ALOEVIT

ANTIPICA

نحن نوصي
امج العالجية وبعد المعارض  ز الأداء الصحيح للقناة الهضمية، حيث إنه منتج مضاد للسميات ومطهر، بعد ال�ب تحس�ي

و/ أو المسابقات.

المكونات
 منتجات من النباتات الأخرى، ومعادن 

. ي
ي محلول ما�أ

�ز

المكونات
ها.  منتجات من الحبوب، والمعادن، وغ�ي

تعليمات الستخدام
لستخدام: يخلط جيداً مع الطعام

الجرعة: 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام.
ة طرح الريش؛ إذا لزم الأمر 15-10  مدة العالج: يومياً، عىل مدار ف�ت

. أيام متتالية أو أك�ث
الجرعة المركزة: 20 جرام لكل كيلوجرام من الطعام.

مدة العالج: 5 أيام متتالية.
الجرعة المكررة: مرة كل أسبوع.

فيتامينات تكميلية للقناة الهضمية

ي حالة نقر و نتف الريش، أكل الريش ، طرح الريش.
�ز

نحن نوصي
اس الطيور لريش بعضها الأخر.  ي حالة تغي�ي الريش، وسقوط الريش الكاذب، ونتف الريش، ونوبات نقر واف�ت

ة طرح الريش، و�ز خالل ف�ت

تعليمات الستخدام
ب.  ي مياه ال�ث

الستخدام : تخلط جيداً مع الطعام أو تذاب �ز
ب أو 2-3 نقطة  الجرعة : 1-2 جرام )1-2 ميللي�ت أو 20-40 نقطة( لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل ل�ت من مياه ال�ث

اب أو 100 جرام من الطعام.  لكل 50 ميللي�ت من ال�ث
مدة العالج : مرة واحد أسبوعياً.  نوىصي بعدم تجاوز الجرعة المحددة. 

Colina Cloruro / Choline cloride 125.000 mg

DL-Metionina / DL-Methionine 75.000 mg

Ferro / Iron 10.000 mg

L-Lisina / L-Lysine 10.000 mg

Manganese / Manganese 6.000 mg

Zinco / Copper 5.000 mg

Rame / Copper 750 mg

Iodio / Iodine 60 mg

Cobalto / Cobalt 25 mg

Vitamina A / Vitamin A 1.200.000 U.I.

Colina / Choline 60.000 mg
Vitamina D3 / Vitamin D3 8.000 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP 7.950 mg
Vitamina E / Vitamin E 3.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 1.600 mg
Vitamina C / Vitamin C 1.300 mg
L-Lisina / L-Lysine 1.200 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 330 mg
Inositolo / Inositol 160 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 85 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 800 mcg

ضافات الغذائية  / kgالإ

ضافات الغذائية  / kgالإ
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متوافق مع جميع الأطعمة الأخرى و/أو الإضافات الأخرى. لجميع الطيور آكلة الحبوب
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

نحن نوصي
اوج، أثناء وضع البيض، والحضانة وتربية  ز ة ، كما ينصح باستخدامه قبل وبعد ال�ت ز حيوي للطيور الصغ�ي من أجل تزاوج خصب وتحس�ي

الطيور.

ز امتصاص الأغذية و يساعد عىل التخلص من السموم مكمل لتحس�ي

AVIBI
ي تحويل 

ي . فهو يساهم �ز
ز لتحقيق لتقوية عملية التمثيل الغذا�أ C  والكول�ي ز ز B ممزوج مع فيتام�ي ي مركب فيتام�ي ي �ب

آ�ز
وتينات ويدعم الأيض الكبدي ويحمي  و تمثيل المواد الغذائية، ويحفز إنتاج الطاقة من الكربوهيدرات والدهون وال�ب

الغشاء المخاطي للمعدة ويعزز النمو ويحافظ عىل الحالة العضلية الجيدة. إن التأث�ي المتناغم القوي لمكوناته يحفز 
ز و “العوامل مضادة لالإجهاد” وكذلك النظام المناعي. جميع تلك العوامل تؤدي اىلي دفاع قوي ومقاومة  وت�ي تكوين ال�ب
ورية للتطور العضوي الصحيح، والتساقط الأمثل للريش ، والحفاظ  للعدوى والتسمم. إنه بمثابة وسيلة مساعدة رصز

ي للكبد.
عىلي صبغ جيد لريش الطيور. يستخدم AVIBI ممزوًجا مع BETAMINOR كمساعد وقا�أ

نوصي بهذا المنتج
امج  ي، وكمزيل قوي للسموم و الوقائية للكبد بعد ال�ب ي والتسمم البكت�ي

ي حالة التسمم الغذا�أ
ات التعب و�ز  أثناء ف�ت

.) VELLBRILL ( بموسم طرح الريش )ممزوجاً معANTISTERIL اوج )ممزوجاً مع ز عداد لل�ت العالجية وأثناء الإ

المكونات: 
. ي

ي محلول ما�أ
معادن �ز

ب أو  ب أو يخلط جيًدا مع الغذاء. الجرعة: كوب الجرعات: 10 مل )1كوب الجرعات( لكل ل�ت ماء �ث ي ماء ال�ث
يُذاب �ز

لكل كيلو جرام من الغذاء. 
اب أو 50 جرام من الغذاء.  ( لكل مل 50 �ث النقط: 10 نقط )0,50 ملىلي

ايدة إىل الدواء: كوب المعايرة: 20 مل )2 كوب الجرعات( لكل ل�ت  ن مدة المعالجة: 5/ 10 أيام متتالية ، الحاجة الم�ت
اب أو 50 جرام من الغذاء ،  ( لكل 50 مل من ال�ث ب أو لكل كيلو جرام من الغذاء ، النقط: 20 نقطة )1 ملىلي ماء �ث

مدة المعالجة: 10 أيام متتالية ، جرعة المداومة: 5/ 7أيام كل شهر

تعليمات الستخدام

ي 
نتاج ، والتغريد، واضطرابات الخصوبة أو �ز مزيج متوازن من الفيتامينات والمعادن يستخدم لالستعداد لموسم الإ

. ز حالة وفاة الجن�ي
نجابية والخصوبة، ويساعد عىل وضع البيض، ويشجع عىل الفقس، ويقلل  اوج، ويعزز الوظائف الإ ز يشجع ويحفز ال�ت

من اضطرابات النمو والوفاة قبل وبعد الفقس.
ز الخصوبة، الالزم أثناء الستعداد للحضانة بفضل قدرته المضادة  ز E، والمعروف باسم فيتام�ي يحتوي عىل فيتام�ي

لالأكسدة، وحماية النسيج المبطن.
3D، ولهذا السبب فهو يعزز تشكيل  ز ضافة إىل فيتام�ي كما أنه يحتوي عىل الكالسيوم القابل لستيعاب / المتصاص بالإ
نتاج ز الصحيح .لموسم الإ ة البيضة ، قم باستخدامه للتجه�ي ي التساق الصحيح لق�ث

ز ويساهم �ز الهيكل العظمي للجن�ي

Antisteril

Vitamina A / Vitamin A 2.000.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.
Vitamina E / Vitamin E 6.000 mg

 المكونات   

ي
ي محلول ما�أ

تعليمات الستخداممعادن �ز
الجرعة: 5-10 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.

ب أو كيلو من المواد الغذائية. سائل: 5-10 مل )½ -1 غطاء الجرعات( لكل ل�ت من مياه ال�ث
ب أو 100 جرام من المواد الغذائية. قطرات: 10-20 قطرة )0,5 -1 مل( لكل 100 مل من المياه الصالحة لل�ث

الجرعة المركزة : الجرعة : 10-20 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
ب أو كيلو من المواد الغذائية. سائل: 10-20 مل )1-2 غطاء الجرعات( لكل ل�ت من مياه ال�ث

ب أو 100 جرام من المواد الغذائية. قطرات: 20-40 قطرات )1-2 مل( لكل 100 مل من الماء الصالح لل�ث
اوج. ز لالستعداد لموسم الفقس : ابدأ بتغذية الذكور قبل نحو 40 يوم من ال�ت

ي التغذية اليومية لمدة 10/7 أيام، وكرر العالج إذا لزم الأمر.
نتاج استمر �ز اوج: خالل موسم الإ ن ال�ت

ي الأسبوع خالل 
يال كتغذية شهر واحد قبل المسابقات ويتم إعطاءه ثالث مرات �ز الغناء: نوىصي ببدء إعطاء أنتيست�ي

ة الكاملة. الف�ت

اوج والتغريد ز ال�ت

Colina / Choline 50.000 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 25.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 6.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 5.000 mg
Vitamina C / Vitamin C 4.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 1.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 120 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1 100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 2 mg

ضافات الغذائية  / kgالإ

ضافات الغذائية  / kgالإ
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BETAMINOR
مكمل للوقاية من أمراض الكبد

BLACK NOIR
ي الريش

ي الطيور ذات العامل السود �ز
لتعزيز اللون �ز

ز PP وبانتوثينات الكالسيوم ذو مفعول عاىلي الوقاية للكبد  ز C وفيتام�ي ز ، فيتام�ي مركب واسع المفعول يحتوي عىل البيت�ي
ي 

عياء العضوي والتعا�ز ز الذي قد يؤخر النمو. يوىص به لعالج الإ ومزيل للسموم وهو مفيد للوقاية من نقص الفيتام�ي
ي حالة الأعراض اللتهابية الحادة 

ي حالة الأمراض الكبدية والمقاومة المنخفضة لالأمراض المعدية و�ز
من المرض و�ز

والمزمنة. يوىص باستخدام هذا المنتج مع  VITAZIM بعد المعارض أو العروض أو المسابقات لستعادة الصحة 
العامة الجيدة وللتغلب ال�يع عىل الإجهاد العضوي.

ز لطيورهم. يحفز  ي الحصول عىل أقىص إظهار لصبغة الميالن�ي
وري لمن يرغبون �ز ي رصز

BLACK NOIR  هو مكمل غذا�أ
ي عن طريق دعم 

ي لديها الستعداد الورا�ث
ي الطيور ال�ت

BLACK NOIR الطائر بشكل طبيعي ليحسن الصبغات السوداء �ز
ز يضمن ريش  . وهو ل يغ�ي السمات الهيكلية لريش الطائر ولكنه يعزز إظهارها. إن وجود الميتيون�ي ز إنتاج مادة إيوميالن�ي
ة طرح الريش. تذكر  حريري وناعم. يوفر BLACK NOIR شكل كامل ومناسب جميع الحتياجات الغذائية للطيور أثناء ف�ت

ي النتيجة النهائية.
ي تحسن أك�ب �ز

أن التعرض المبا�ث للشمس يُسهم �ز

يوص بهذا المنتج 
اوج وعندما يتم  ز ي من التعب العضوي ولصحة ذكور الطيور بمدة 10/ 15 يوم قبل ال�ت

لستعادة الحالة الجيدة وللتعا�ز
امج العالجية. ة إىل بيت الطيور وبعد ال�ب نقل الطيور الصغ�ي

نوصي بهذا المنتج 
للتلوين المثاىلي ، ابدأ التغذية يومًيا قبل وضع البيض واستمر ح�ت اكتمال طرح الريش.

المكونات
. ي

ي محلول ما�أ
معادن �ز

المكونات
 منتجات من الحبوب الكاملة غ�ي المطحونة، ومنتجات من نباتات أخرى، ومنتجات من بذور وفواكه أخرى، معادن

تعليمات الستخدام
ب أو لكل كيلو  ب أو يخلط جيًدا مع الغذاء. الجرعة: كوب المعايرة: 10 مل ) كأس( لكل ل�ت ماء �ث ي ماء ال�ث

 يُذاب �ز
اب أو 100 جرام من الغذاء.  ( لكل 100 مل�ث جرام من الغذاء. النقط: 20 نقطة )1 ملىلي

ب  ايدة كوب الجرعات : 20 - 30 مل )2- 3 كوب المعايرة( لكل ل�ت ماء �ث ن مدة المعالجة: 5 أيام متتالية ، الحاجة الم�ت
اب أو 100 جرام من الغذاء، ( لكل 100 مل من ال�ث أو لكل كيلو جرام من الغذاء ، النقط: 40 نقطة )2- 3 ملىلي

اوج ، جرعة  ز مدة المعالجة: 10 أيام متتالية ، التحض�ي للتكاثر: للصحة الجيدة لذكور الطيور من 15/10 يوم قبل ال�ت
المداومة 5/ 7 أيام كل شهر ، مدة المعالجة 10 أيام متتالية ، جرعة المداومة: 5/ 7 أيام كل شهر.

تعليمات الستخدام
يخلط جيًدا مع الغذاء.

الجرعة: 10 - 15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء ، مدة المعالجة: يوميا 
ي الأسبوع.

ز �ز ة طرح الريش ، جرعة المداومة: مرت�ي أثناء ف�ت

Betaina / Betaine 50.000 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 5.000 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 3.500 mg

Vitamina C / Vitamin C 3.000 mg

DL-metionina / DL-Methionine 19.000 mg

ضافات الغذائية  / kgالإ

ضافات الغذائية  / kgالإ
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متوافق مع جميع الأطعمة الأخرى و/أو الإضافات الأخرى. لجميع الطيور آكلة الحبوب
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

ي الريش
ي �ز

ي الطيور ذات العامل الب�ز
لتعزيز اللون �ز

BRUNI

BORdER YELLOw
مزيج من الكاروتينات الطبيعية

عبارة عن مزيج من الكاروتينويدات الطبيعية مع خالصات بروتينية نباتية وأحماض أوميجا 3 الشحمية وحبوب ومعادن 
مفيدة للحصول عىل صبغ مثاىلي لريش الطيور. ل يحتوي يلو بوردر عىل أية عوامل تلوين صناعية ولكنه يعتمد عىل 

ورية للحصول  ز مع كل الفيتامينات والأحماض الأمينية ال�ز ز من مكونات نباتية ذات محتوى عاىلي من البيتا- كاروت�ي ترك�ي
. إنه يعزز عمق اللون بشكٍل طبيعي مما يجعله أك�ث سطوًعا وتألقاً وتوحيًدا كما يعزز التدرج  عىل طرح ريش مثاىلي

الصحيح لألوان الريش.

ي 
. إنه مكمل غذا�أ ز ز و إيوميالن�ي ز أقىص تطور لمواد فيوميالن�ي ي عن طريق تحف�ي

منتج BRUNI OXIDATO يعزز اللون الب�ز
ز لطيورهم. يحفز BRUNI OXIDATO الطائر بشكل  ي الحصول عىل أقىص إظهار لصبغة الميالن�ي

وري لمن يرغبون �ز رصز
. ينصح باستخدام هذا المنتج مع  ي

ي لديها الستعداد الورا�ث
ي الطيور ال�ت

طبيعي لينتج الصبغات البنية والسوداء �ز
ي 

الطيور ذات اللون الغامق لأنه ل يغ�ي السمات الهيكلية لريش الطائر ولكنه يعزز إظهارها. كما ينصح باستخدامه �ز
ة طرح الريش للحصول عىل ريش حريري وناعم. يوفر BRUNI OXIDATO شكل كامل ومناسب جميع الحتياجات  ف�ت

ة طرح الريش.  الغذائية للطيور أثناء ف�ت

نوصي بهذا المنتج 
للتلوين المثاىلي ، ابدأ التغذية قبل وضع البيض واستكمل ح�ت طرح الريش الكامل.

نوصي بهذا المنتج 
للتلوين المثاىلي ، ابدأ التغذية يومًيا قبل وضع البيض واستمر ح�ت اكتمال طرح الريش.

المكونات
منتجات من الحبوب الكاملة غ�ي المطحونة، 
منتجات من نباتات أخرى، منتجات من بذور 
وفواكه أخرى، ومنتجات من درنات وجذور، 

ومنتجات من بذور البقول، منتجات من 
بذور زيتية، وفواكه زيتية وزيوت وشحوم 

و معادن.

المكونات
 منتجات من الحبوب الكاملة غ�ي المطحونة، 

ومنتجات من نباتات أخرى، ومنتجات من 
درنات وجذور، ومنتجات من بذور وفواكه 

أخرى، معادن

تعليمات الستخدام
يخلط جيًدا مع الغذاء.

جرعة: 10 - 15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء ، مدة المعالجة: يومياً طوال 
ايد: 20 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء ن ة طرح الريش ، الحتياج الم�ت ف�ت

ي الأسبوع
ز �ز مدة المعالجة: 10 أيام متتالية ، جرعة المداومة: مرت�ي

تعليمات الستخدام
يخلط جيًدا مع الغذاء ، الجرعة: 10-15 جرام لكل كيلو جرام من 

ة طرح الريش الغذاء ، مدة المعالجة: يوميا أثناء ف�ت
ي الأسبوع.

ز �ز جرعة المداومة: مرت�ي
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1 Kg

5/10 g

50 ml

 10
             (=0,50 ml)

1 Kg

 1
           (=10 ml)

1 L

 1
           (=10 ml)

متوافق مع جميع الأطعمة الأخرى و/أو الإضافات الأخرى. لجميع الطيور آكلة الحبوب
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com
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CALCIO d3
كالسيوم وفيتامينات بيولوجية

CASEINA
ز ذو جودة عالية مركز. بروت�ي

ز E مع عمل محفز لستيعاب  ز 3D وفيتام�ي ز A وفيتام�ي ز فيتام�ي ي مركب عضوي يجمع ب�ي
ي كالسيوم سائل �ز

مكمل غذا�أ
مثاىلي للكالسيوم.

الكالسيوم هو عن� أساسي للنمو السليم: ويمكن أن يؤدي نقصان مادة الكالسيوم إىل تشوه العظام وخالل موسم 
ي الكائن 

عادة التوازن إىل مستوى الكالسيوم �ز ي مفيد لإ
ة البيضة. وهو مكمل غذا�أ نتاج، فإنه يؤدي إىل سوء تشكيل ق�ث الإ

ة البيضة. ة وأفضل تشكيل لق�ث الحي، ويعزز النمو الصحي للعظام لدى الطيور الصغ�ي

ز الحليب الأك�ث أهمية، وهو مركز من الأحماض الأمينية ذات قيمة بيولوجية عالية مفيدة لزيادة  ز هو بروت�ي يعد كازي�ي
. ي

ي النظام الغذا�أ
ز �ز وت�ي كمية ال�ب

ي 
وري للنمو البد�ز يحتوي عىل جميع الأحماض الأمينية الأساسية بنسبة صحيحة لتناول المغذيات المفيدة، وهو رصز

الأمثل.
يسمح كازينا بإطالق بطيء ومتواصل لالأحماض الأمينية. قم بإضافته بنسبة 5-01٪ من الوزن لكل كيلوجرام من المواد 

ز من المواد الغذائية وفقاً للكمية المضافة. وت�ي الغذائية ، هو منتج قادر عىل زيادة محتوى ال�ب
ز بنسبة ٪5-4. وت�ي مثال: يضاف 05 جرام من المنتج إىل 1 كجم من المواد الغذائية مما يزيد محتوى ال�ب

نحن نوصي 
ي تتطلب تكامل 

ي جميع الحالت ال�ت
ة ، و�ز نتاج، أثناء وضع البيض، الفقس وتربية الطيور الصغ�ي قبل وأثناء موسم الإ

مادة الكالسيوم.

نحن نوصي
للعمل عىل زيادة عالية للطاقة، لقدرتها عىل تعزيز التنمية المتوازنة للجسم، للنمو وطرح الريش، من أجل استعادة 

الأيض بعد العروض والمسابقات و / أو المعارض.

المكونات  
. ي

ي محلول ما�أ
المعادن �ز

المكونات  
منتجات ألبان.

تعليمات الستخدام 
ب أو يخلط جيداً مع الطعام.  ي مياه ال�ث

الستخدام: يذاب �ز
ب أو لكل كيلوجرام من الطعام. كوب الجرعات: 10 مل )1 كوب جرعات( لكل ل�ت من مياه ال�ث

اب.  قطرات: 10 قطرات )ما يعادل 0,50 مل( لكل 50 مل من ال�ث
مدة العالج: 5 أيام متتالية. 

ب أو لكل كيلوجرام من الطعام. الجرعة المركزة : الجرعة : 15 مل )1 + 2/1 غطاء الجرعات( لكل ل�ت من مياه ال�ث
اب أو 50 جرام من المواد الغذائية. قطرات: 15 قطرة )0,75 مل( لكل 50 مل من ال�ث

نتاج: يومياً.  ي الأسبوع. قبل وأثناء موسم الإ
ز �ز : مرت�ي ي

مدة العالج: 5 أيام متتالية. العالج الوقا�أ
ي حالة نقص الكالسيوم: يومياً. يمكن تكرار العالج إذا لزم الأمر. 

�ن

تعليمات الستخدام 
الستخدام: تخلط جيداً مع الغذاء.

الجرعة: 10/5 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
مدة العالج: 10 أيام متتالية.

الجرعة المركزة: 15/10 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
مدة العالج: 5 أيام متتالية.

ي الأسبوع.
الجرعة المكررة: مرة �ز

Vitamina A / Vitamin A 500.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.

Calcio / Calcium 4.400 mg

Vitamina E / Vitamin E 1.200 mg

Acido Glutammico / Glutamic Acid 147.800 mg

Acido Aspartico / Aspartic Acid 88.500 mg
Leucina / Leucine 75.000 mg
Lisina / Lysine 66.000 mg
Treonina / Threonine 58.500 mg
Prolina / Proline 48.800 mg
Isoleucina / Isoleucine 46.500 mg
Valina / Valine 39.800 mg
Alanina / Alanine 36.000 mg
Serina / Serine 32.300 mg
Fenilalanina / Phenylalanine 21.800 mg
Tirosina / Tyrosine 18.800 mg
Arginina / Arginine 18.800 mg
Metionina / Methionine 17.300 mg
Cistina / Cystine 16.500 mg
Glicina / Glycine 14.300 mg
Triptofano / Tryptophan 12.800 mg

Istidina / Histidine 12.000 mg

ضافات الغذائية  / kgالإ

 / kgالقيم الغذائية

Proteins 92,00%
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1 Kg

10/20 g

1 L

10 g

1 Kg

10 g
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متوافق مع جميع الأطعمة الأخرى و/أو الإضافات الأخرى. لجميع الطيور آكلة الحبوب
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

ز شامل - مسحوق فيتام�ي

CIP-VIT

CIP-SAL
المعادن والعنارص الزهيدة.

ز والأحماض الأمينية الأساسية.  ي الماء ويحتوي عىل عوامل مثل الفيتام�ي
مسحوق متعدد الفيتامينات، وقابل للذوبان �ز

ي حالة تأخر النمو، والكساح، وانخفاض الخصوبة ونسبة فقس البيض.
ومن الموىصي به أن يستخدم �ز

ورة أو  ي حالة ال�ز
يعزز ويقوي الريش والتغريد، ويتم الستعانة به لالستعداد لفقس البيض ويدعم صحة الطيور �ز

ب. أثناء المرض. الطعام أو لكل ل�ت من مياه ال�ث

نحن نوصي
ي حالت المرض، وبعد الأدوية العالجية، قبل وأثناء وبعد 

ي القفص، و�ز
ة �ز بية الصحيحة والصحية للطيور الصغ�ي لل�ت

المنافسات والعروض أو المعارض.

المكونات 
منتجات صناعة بنجر السكر، ومنتجات من الحبوب والمعادن.

تعليمات الستخدام
ب. ي مياه ال�ث

الستخدام: يخلط جيداً مع الطعام أو يذوب �ز
ب. الجرعة: 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل ل�ت من مياه ال�ث

مدة العالج: 10-15 أيام متتالية أو أك�ث إذا لزم الأمر.
ز كل أسبوع. ز متتالي�ي الجرعة المكررة: يوم�ي

ضافة  ي يتم تربيتها داخل القفص، حيث يعزز العظام وتنمية العضالت بشكل أفضل، بالإ
الأمالح المعدنية لطيور ال�ت

إىل الهضم الصحي.
كيب العضوي.  يحتوي عىل أهم المعادن ذوي العنارص الكلية والجزئية الالزمة لل�ت

اوج، وخالل وضع البيض للحصول عىل تكيل  ز يوىص به لمنع أوجه القصور، والتشوه والعصبية. وهو أساسي قبل ال�ت
ي القفص لتطوير متوازن للهيكل العظمي والعضالت. 

ة البيض وللطيور الشابة الناشئة �ز جيد لق�ث

نحن نوصي
ز أو الجاف أو الحىص، عىل مدار السنة. يتم وضعه دائماً كما هو أو مخلوطاً مع الغذاء الل�ي

المكونات
المعادن، ومنتجات البذور الأخرى والفواكه، منتجات من الحبوب.

تعليمات الستخدام
الستخدام: يخلط جيداُ مع الغذاء.

الجرعة: 10-20 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
مدة العالج: ضعه دائماً كما هو أو مخلوطاً مع الغذاء. 

Ferro / Iron 860 mg

Rame / Copper 550 mg

Zinco / Zinc 520 mg

Manganese / Manganese 284 mg

Cobalto / Cobalt 225 mg

Iodio / Iodine 45 mg

Vitamina A / E672 Vitamin A 2.000.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamina D3 10.000 U.I.

Vitamina C / Vitamin C 8.500 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 5.500 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 2.500 mg

Vitamina E / Vitamin E 2.000 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 2.000 mg

Vitamina K / Vitamin K 2.000 mg

Vitamina B1 / Vitamin B1 1.500 mg

Acido Folico / Folic Acid 100 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 5 mg

ضافات الغذائية  / kgالإ

ضافات الغذائية  / kgالإ
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5+45ml H2O

1 L

30/40ml

Contro lo sviluppo di batteri e muffe
Against the development of bacteria and moulds

Contra el desarrollo de bacterias y mohos

RIC
ER

CA
 V

ET

ERINARIA - VETERIN
ARY RESEARCH -

متوافق مع جميع الأطعمة الأخرى و/أو الإضافات الأخرى. لجميع الطيور آكلة الحبوب
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com
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ENZY COMPLEX
ز صحه الطيور من  منتج مخصص لمنع اضطرابات الجهاز الهضمي وتحس�ي

يا الضارة يا النافعة والقضاء عىلي البك�ت خالل تعزيز وتقويه البك�ت

ها من المكونات القادرة عىل الحفاظ عىل و  نزيمات، وسكر الفواكه المحدود وغ�ي إنه عبارة عن مزيج من المواد، والإ
ية المعوية. إعادة توازن النباتات البكت�ي

ي لصحة أمعاء  يجا�ب وتتكون مجموعة مختارة من الكائنات الدقيقة القادرة عىل الوصول إىل الأمعاء الحية والتعزيز الإ
الطائر. 

ي الأمعاء وبالتاىلي تعزيز تأث�ي حاجز الغشاء 
يا �ز ي مساعدة أنشطة البكت�ي

وتلعب منتجات المحفزات الحيوية دور هام �ز
ز مكونات الجهاز المناعي. وحيث أن كل مجموعة من  ز الستجابة المناعية و تحقيق التوازن ب�ي المخاطي لالأمعاء، وتحف�ي

ي تمارسها كل مجموعة 
ي خاص بها، ويمكن أن يحدث تعايشها بفضل السيطرة ال�ت

يا لديها تمثيل غذا�أ مجموعات بكت�ي
عىل تطور المجموعة الأخرى. 

ز أن  ي ح�ي
يا المسببة لالأمراض، �ز ويشكل الحفاظ عىل انتظام الأمعاء عائقا مفيدة للحد من النتشار المفرط للبكت�ي

يا. ي عدد و نوعية البكت�ي
ات �ز الختالل يمكن أن يسبب تغ�ي

ز نظام المناعة، ويعزز مقاومة لالأمراض، ويخلق حاجز تأث�ي ضد الكائنات الدقيقة المسببة لالأمراض،  يعمل عىل تحف�ي
يا المسببة  ي الأمعاء، ويعوق انتشار البكت�ي

ية النافعة �ز ويحسن من امتصاص العنارص الغذائية، ويقوي النباتات البكت�ي
لالأمراض و يؤدي إىل خفض معدل الوفيات.

نحن نوصي 
ز صحة الكائن الحي من خالل تعزيز دفاعاتها الطبيعية. يتم إعطاءه يومياً لمنع اضطرابات الجهاز الهضمي وتحس�ي

من المستحسن استخدام ENZY COMPLEX عىل مدار العام ولكن من المهم استخدامه خالل هذه المراحل للدورة 

ة ، وأثناء  ات تعب بسهولة: قبل الفقس، خالل مرحلة نمو الطيور الصغ�ي ي يتعرض بها الكائن الحي لف�ت
البيولوجية، ال�ت

امج و / أو المسابقات. طرح الريش، وبعد المعارض، وال�ب
 

المكونات
يك،  منتجات من الحبوب، منتجات لصناعة بنجر السكر، ومنتجات البذور والفواكه ومنتجات الألبان، وحامض الس�ت

الملبنة الحمضية، حلوى جرثوميات ثنائية الشعبة، طفيليات وجرثوميات ثنائية الشعبة، و جرثوميات طويلة ثنائية 
الشعبة.

تعليمات الستخدام
ب. إذا  ي مياه ال�ث

الستخدام: تخلط جيداً مع الطعام أو تذوب �ز
تم إعطاءه مع الماء، فإنه من المستحسن أن يتم استبداله كل 6 

اب بدقة. ساعات ويتم تنظيف وعاء ال�ث
الجرعة: 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل ل�ت من مياه 

ب. مدة العالج: 10 أيام متتالية. ال�ش
الجرعة المركزة: 15 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل ل�ت 

ب. من مياه ال�ث
 مدة العالج: 5 أيام متتالية. الجرعة المكررة: مرة كل أسبوع. 

1 Kg

10 g

1 L

10 g

ي موسم التكاثر. طعم المنتج مستساغ جًدا ويمكن المواد تؤدي 
بذور نابتة تمثل غذاء ممتاز ومهم لتكاثر الطيور �ز

ة من ِقبل الوالدين. تمثل البذور  ي يوفرها إىل أفضل نتائج للتكاثر كما أنه يعزز تغذية الطيور الصغ�ي
الغذائية ال�ت

ها بصورة صحيحة ول سيما ان الرطوبة  النابتة وكذلك غذاء البيض المرطب أيًضا مصدراً لالأمراض إذا لم يتم تحض�ي
ي قد تؤدي إىل عواقب سلبية 

يا والفطريات ال�ت ودرجة الحرارة العالية الحرارة العالية هي الظروف المثالية لنمو البكت�ي
يا والفطريات بالتاىلي  إنتاج السموم الفطرية.  عىل صحة الطيور. يحتوي PROTECTOR عىل مكونات تمنع تكاثر البكت�ي

ي الطيور 
ي ويساعد عىل تقليل خطورة الوفيات �ز

ي تقليل خطر التسمم الغذا�أ
يساهم استخدام PROTECTOR �ز

طيب  ي تتم تغذيتها ببذور ملوثة و/ أو غذاء بيض ملوث. يمكن استخدام PROTECTOR لنقع البذور ول�ت
ة ال�ت الصغ�ي

غذاء البيض أيضا مع الحصول عىل نفس المنافع: منتج واحد لستخدامات مختلفة. إن إضافة PROTECTOR إىل غذاء 
ي 

ي �ز ي تثبيط النمو الميكرو�ب
ي تم إجراءها عىل المنتج فاعليته �ز

البيض يحسن من استساغته أيًضا. أظهرت الختبارات ال�ت
يمنتال من بارما . ي معهد زوبروفيالتيكو سب�ي

البذور النابتة. تقرير الختبار ونتائج التحليل الذي تم إجراؤه �ز

نوصي بهذا المنتج
طيب  نبات ول�ت ي مياه الإ

 استخدام PROTECTOR �ز
غذاء البيض.

المكونات
ي ومكونات متنوعة

ي محلول ما�أ
معادن �ز

تعليمات الستخدام
ي 

نبات: 40/30 مل من PROTECTOR  �ز ي حالة مياه الإ
والجرعة: �ن

ل�ت من الماء; واستخدم المحلول لنقع البذور.
ي كوب 

طيب غذاء البيض: صب 5 مل من PROTECTOR  �ز  ل�ت
معايرة وامالأ بالماء إىل أن يصل إىل 50 مل. استخدم المحلول 

طيب غذاء البيض حسبما يلزم و/أو كالمعتاد. ل�ت

PROTECTOR
يا والعفن أثناء  إنبات البذور  يقلل من نمو البك�ت

طيب الطعام مناسب أيضاً ل�ت



Testimonial

by ORNIDELPOZZO
Italia

Mr. LUIGI 
REPETTI
Multi-Award-Winnig 
World Champion
Italian Breeder of: 
- Red Brown Pastel Mosaic 
- Black Opal Red Mosaic
- Black Pastel Gray Wing Intensive
- Black Pastel Gray Wing Mosaic
- Brown Opal Red Mosaic
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1 Kg

2(=10 g)

1 L
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فيتامينات متعددة جاهزة لالستخدام مع الأحماض 
الأمينية والمعادن.

FASTVIT
فيتامينات متعددة جاهزة لالستخدام مع الأحماض الأمينية والمعادن.

ي شكل مسحوق يحتوي عىل مواد مثل الفيتامينات، والأحماض الأمينية 
ي الماء �ز

إنه متعدد الفيتامينات قابل للذوبان �ز
والمعادن.

ي حالة اضطرابات الخصوبة، ولتعزيز ريش، ولتعزيز الغناء 
نتاج، و�ز عداد لالإ ي الإ

ي حالة الضعف، �ز
يوىص باستخدامه �ز

. ي
ولدعم الأداء الصحيح لعمليات التمثيل / المتصاص الغذا�أ

نحن نوصي
ات الضعف وأثناء وبعد تعاطي  ة خالل ف�ت ي أثناء العام، خالل مرحلة النمو، لتحقيق تنمية متوازنة للطيور الصغ�ي

�ز
الأدوية العالجية ، يتضمن معلف صغ�ي لتقديم المنتج بشكل مبا�ث للطيور .

المكونات
منتجات صناعة بنجر السكر، ومنتجات من النباتات الأخرى، والمعادن، ومنتجات الحليب.

تعليمات الستخدام
ي المأكل المخصص و الموجود مع المنتج .

ة �ز ب أو يتم وضعه مبا�ث ي مياه ال�ث
يتم خلط المنتج جيدا مع الطعام أو يذاب �ز

ب. إذا تم تقديم   الجرعة: 10 غرام )وضع عدد 2 مقدار بالمعلف الموجود مع المنتج ( لكل كيلوغرام من الطعام أو ل�ت من مياه ال�ث

ه يوميا مع اتباع تداب�ي النظافة الالزمة . وري للغاية تغ�ي المنتج مع الماء، فمن ال�ز

Ferro / Iron 17.2 mg

Rame / Copper 11 mg

Zinco / Zinc 10,5 mg

Manganese / Manganese 5,7 mg

Cobalto / Cobalt 4,5 mg

Iodio / Iodine 0,9 mg

Acido Glutammico / Glutamic Acid 298 mg

Acido Aspartico / Aspartic Acid 175 mg

Leucina / Leucine 150 mg

L-Lisina / L-Lysine 130 mg

L-Treonina / L-Threonine 120 mg

Prolina / Proline 98 mg

Isoleucina / Isoleucine 92 mg

Valina / Valine 80 mg

Alanina / Alanine 72 mg

Serina / Serine 62 mg

Fenilalanina / Phenylalanine 44 mg

Tirosina / Tyrosine 38 mg

L-Arginina / L-Arginine 38 mg

Cistina / Cystine 32 mg

Glicina / Glycine 28 mg

L-Triptofano / L-Tryptophan 26 mg

L-Istidina / L-Histidine 24 mg

Vitamina A / VitaminA 78.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 400 U.I.

Vitamina C / Vitamin C 340 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 220 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 100 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 78 mg

Vitamina K / Vitamin K 78 mg

Vitamina E / Vitamin E 78 mg

Vitamina B1 / Vitamin B1 60 mg

Acido Folico / Folic Acid 4 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 195 mcg

DL-metionina / DL-Methionine 10.000 mg

Colina / Choline 10.000 mg

 / kgالقيم الغذائية

ضافات الغذائية  / kgالإ
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ي الماء
ز قابله لذوبان �ز ك�ي ز عاىلي ال�ت بروت�ي

FP1-PROTOZYM

FITOBIOL
محفز حيوي مكون من نباتات ومعادن طبيعية.

ية عندما تشعر بالحاجة إىل ذلك. ي ال�ب
ي يتغذى عليها الطيور �ز

فهو مزيج من مواد طبيعية ونباتية ومعدنية وال�ت
يحتوي عىل محفزات حيوية بالإضافة إىل نظام الحمية.

عياء والتعب،  يحتوي عىل العنارص الأساسية لأداء الوظائف الحيوية ودفاع عضوي أفضل، ويساعد عىل القضاء عىل الإ
. ويعزز وجود ريش ناعم ومخمىلي

يعزز استساغة المواد الغذائية، والصحة الجيدة لالأمعاء.
ي تعزز مثول / امتصاص المواد الغذائية، ويحفز وينظم عملية الأيض، 

إنه طريقة جديدة للمكمالت الغذائية ال�ت
ويساعد عىل إعادة توازن الوظائف العضوية.

ي محاربة التعب و 
عادة التمعدن المفيدة �ز ي عدة وظائف هامة ، فهو منشط ومحفز مع قدرة عالية لإ

يلعب دوراً مهماً �ز
رهاق المرتبطة بالأيض. ات التوتر والإ ف�ت

ي نمو �يع 
ي كامل يعزز الحيوية و المقاومة، ويحسن الخصوبة ونسبة فقس البيض، ويساهم �ز

فهو مكمل غذا�أ
. ة، ويحفز الغناء ويعزز وجود ريش حريري ومخمىلي للطيور الصغ�ي

مفيدة بشكل خاص كمصدر للغذاء و تربية الطيور الأوروبية، والكناري، والببغاوات والطيور النادرة، و الببغاوات 
ة. ة والكب�ي الصغ�ي

ز  ي الماء يعتمد عىل مركز بروت�ي
ي يذوب �ز

. إنه عبارة عن مكمل غذا�أ - بروتوزيم بالماء إىل غذاء ذو فعل بالستيكي ي يحول إف �ب
ي أطوار الحياة حيث يكون تخليق 

ي مناسب طوال السنة ولكنه يصبح أساسي �ز
عاىلي الجودة ، المنتج عبارة عن مكمل غذا�أ

ناث جهد  ي تسبق وضع البيض تتعرض الطيور الإ
ي أعىل مستوياته. قبل وضع البيض والرقد عليه: أثناء أسابيع ال�ت

ز �ز وت�ي ال�ب
ي العش ويعزز الحجم الأك�ب 

ي تقضيها الفروخ �ز
نتاج البيض. أثناء طور نمو الفروخ: يقلل المنتج المدة ال�ت ي حاد لإ

أيىصز
ي  وتينات. يمكن خلطه مع الغذاء مع نتيجة إيجا�ب عند الفطام. أثناء طرح الريش: يتطلب نمو الريش توافر أفضل جودة لل�ب

بالتأكيد ولكن بنسب مختلفة: ليست جميع الطيور تأكل نفس الغذاء بنفس الكميات.

نحن نوصي
ة إىل  ة، وعندما يتم نقل الطيور الصغ�ي اوج، وللطيور الصغ�ي ز قبل ال�ت

ة طرح الريش. القفص، وخالل ف�ت

نوصي بهذا المنتج
ي طوال السنة ول سيما قبل وضع البيض وأثناء 

كمكمل غذا�أ
نمو الفراخ وأثناء طرح الريش

المكونات
منتجات من الحبوب، ومنتجات من الدرنات “وهي مخزن الغذاء 

ي النباتات والجذور “ ومنتجات من البذور الزيتية والفواكه الزيتية 
�ز

والزيوت والدهون، والمعادن.

تعليمات الستخدام
الستخدام: تخلط جيداً مع الغذاء.

الجرعة: 5-10 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
مدة العالج: 10-15 أيام متتالية.

ي الأسبوع ، يخلط مع الغذاء.
ز �ز الجرعة المكررة: مرت�ي

ي الأسبوع ، يخلط مع الغذاء.
ز �ز الوقاية: مرت�ي

Vitamina PP / Vitamin PP 60.000 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 50 mg

Acido Glutammico / Glutamic Acid 146.322 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid 87.615 mg
Leucina / Leucine 74.250 mg
Lisina / Lysine 65.340 mg
Treonina / Threonine 57.915 mg
Prolina / Proline 48.312 mg
Isoleucina / Isoleucine 46.035 mg
Valina / Valine 39.402 mg
Alanina / Alanine 35.640 mg
Serina / Serine 31.977 mg
Fenilalanina / Phenylalanine 21.582 mg
Arginina / Arginine 18.612 mg
Tirosina / Tyrosine 18.612 mg
Metionina / Methionine 17.127 mg
Cistina / Cystine 16.335 mg
Glicina / Glycine 14.157 mg
Triptofano / Tryptophan 12.672 mg
Istidina / Histidine 11.880 mg

المكونات
منتجات حليب ومنتجات حبوب كاملة ومنتجات من صناعة معالجة بنجر السكر ومنتجات بذور وفواكه

Vitamina C / Vitamin C 10.000 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 400 mg

تعليمات الستخدام
ب. ي مياه ال�ث

يخلط جيداً مع الطعام أو يذاب �ز
ب أو كيلو من المواد الغذائية.  الجرعة: 10-20 جرام لكل ل�ت من مياه ال�ث

ب وتعادل 1,5 كوب المعايرة )3    الجرعة المركزة: 30 جرام لكل ل�ت ماء �ث
ب أو 100 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء  جرام( لكل 100 مل من مياه ال�ث

)%10 من وزن الغذاء(. إذا تمت تغذية المنتج مع الماء فسوف يكون من 
وري جًدا إعادة تكوينه يومًيا وإتباع المعاي�ي الصحية الصارمة بالنسبة  ال�ز

ب. مدة المعالجة: 4/3 أسابيع متتالية لأوعية ال�ث

 / kgالقيم الغذائية

ضافات الغذائية  / kgالإ

ضافات الغذائية  / kgالإ

Proteins 80,00% 
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1 Kg

10/15 g

1 L

5/10 g

1 Kg

5/10 g
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Vitamina K3 / Vitamin K3 10.000 mg

ي للطيور 
وتينية النباتية، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وعوامل التلوين للتكميل الغذا�أ ي بالخالصات ال�ب

ي غ�ز
مكمل غذا�أ

ي تعزز وتحدد الصبغة الصفراء الصحيحة لريش الطيور من 
ذات العامل الصفر . فهو يحتوي عىل الكاروتينات ال�ت

ة طرح الريش للحصول عىل ريش حريري وناعم. خالل عمليات الأكسدة. يمكن أن يتم إطعام المنتج للطيور طوال ف�ت
 GIALLO RILUCENTE عند استخدامه مع VELLBRILL فهو يكمل بشكل كامل ومناسب جميع الحتياجات الغذائية 

ة طرح الريش. للطيور أثناء ف�ت

يف. إنه مسحوق قابل  ز خليط خاص من الفيتامينات وخالصات نباتية ذات خواص واقية لالأوعية الدموية ومضادة لل�ز
امج العالجية ويمكن الطيور من إعادة توازن تجلط الدم  ي تىلي ال�ب

ات الإجهاد ال�ت ي ف�ت
ي الماء يساعد الطيور �ز

للذوبان �ز
ي بالخالصات الطبيعية مع خواص مضادة 

، إنه غ�ز ي
ي حالة التسمم الغذا�أ

كما يساعد أثناء الحجر الصحي ويوىص به �ز
ي محاربة الجذور الحرة. تم تركيب المنتج ليناسب جميع الطيور ول سيما 

لاللتهابات ومضادة لالأكسدة إنه  مفيد �ز
ز K   لها أعىل من المتوسط. ي يكون متطلب فيتام�ي

عصاف�ي الحسون والببغاوات ال�ت

يوص بهذا المنتج
ي القفص، ابدأ التغذية يومًيا قبل وضع البيض ح�ت يحدث الطرح الكامل 

ي تغذي �ز
ي حالة طيور الكناري الملونة ال�ت

�ز
ز من عمر الط�ي ح�ت يحدث  للريش للحصول عىل تصبغ ممتاز. لجميع الأنواع الأخرى، ابدأ التغذية من اليوم الأربع�ي

الطرح الكامل للريش.

نوصي بهذا المنتج 
امج العالجية )لعالج  يف لتقوية النظام المناعي وبعد ال�ب ز ي حالة ال�ز

بفضل خواصه الواقية لالأوعية الدموية يوىص به �ز
داء الأكريات وعدوى الديدان وما إىل ذلك(.

المكونات
 منتجات من الحبوب الكاملة غ�ي المطحونة و 
منتجات من الدرنات والجذور ومنتجات بذور 

زيتية وفواكه زيتية وزيوت وشحوم ومعادن.

المكونات 
منتجات من صناعة معالجة بنجر السكر، ومنتجات من بذور وفواكه أخرى، ومنتجات من حبوب كاملة.

تعليمات الستخدام
يخلط جيًدا مع الغذاء. الجرعة: 10- 15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء. 

ي الأسبوعه
ز �ز ة طرح الريش ، جرعة المداومة: مرت�ي مدة المعالجة: يومياً طوال ف�ت

تعليمات الستخدام
ب  ي مياه ال�ث

يخلط جيًدا مع الغذاء أو يذاب �ز
ب ، مدة المعالجة: 5- 6 أيام متتالية ،  الجرعة: 5- 10 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء أو لكل ل�ت من مياه ال�ث

ب ، مدة العالج: 5- 6 أيام متتالية ،  ايدة: 15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء أو لكل ل�ت من مياه ال�ث ن الحاجة الم�ت
ي الأسبوع.

ز �ز ب مرت�ي جرعة المداومة: 5- 10 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء أو لكل ل�ت من مياه ال�ث

GIALLO RILUCENTE
ي الريش

ي الطيور ذات العامل الصفر �ز
لتعزيز اللون �ز

KAPPA C
ي لحماية الأوعية الدموية

ز سي مع مستخلص نبا�ت ز ك, فيتام�ي فيتام�ي

ضافات الغذائية  / kgالإ
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1 L 1 Kg
50 ml

1 Kg
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LIEVITOR

KARNYTHIN
لتعزيز الطاقة

اوج وأثناء وضع البيض وأثناء الفقس وتربيه الفراخ، كما يوىص به من الأيام الأوىل  ز ز قبل وبعد ال�ت يوىص بمنتج كارنيث�ي
ة وخصوبة الطيور المتكاثرة. ل يمكن  . إنه يحفز نشاط الطيور الصغ�ي من عمر الطائر للنمو الصحيح والتطور المثاىلي

ي بعد المعارض 
. إنه يعزز ويحفز ويحسن مقاومة التعب والإجهاد. إنه يحسن التعا�ز الستغناء عنه للبناء العضىلي المثاىلي

امج العالجية. إنه يعزز النظام العضىلي وله أثر مزيل للسموم  ات الإجهاد أو بعد ال�ب والعروض والمسابقات بعد ف�ت
ومضاد لالأكسدة.

نوصي بهذا المنتج  
ي حالة 

ة إىل اقفاص الطيور، ولتعزيز نمو عضىلي أفضل، و�ز اوج وزياده التخصيب، وعندما يتم نقل الطيور الصغ�ي ز لل�ت
امج العالجية. ات الضعف، وبعد ال�ب ضعف القوة، ولشفاء أ�ع من ف�ت

المكونات 
ي
ي محلول ما�أ

معادن �ز

تعليمات الستخدام
ب أو يُخلط جيًدا مع الغذاء. ي مياه ال�ث

يُذاب �ز
ب أو كيلو جرام  الجرعة: كوب المعايرة: 5- 10 مل )2/1 إىل 1 كوب المعايرة( يساوي 5- 10 جرام لكل ل�ت من مياه ال�ث

اب. من الغذاء. النقط: 5- 10 نقط )0,25 - 0,50 مل( لكل 50 مل�ث
ايدة كوب المعايرة: 20 مل )2 كوب المعايرة( يساوي 20 جرام لكل ل�ت  ن مدة المعالجة: 10 أيام متتالية ، الحاجة الم�ت
اب ، مدة العالج: 10 أيام متتالية.  ب أو لكل كيلو جرام من الغذاء. النقط: 20 نقطة )1 مل( لكل 50 مل�ث من مياه ال�ث
اوج: تابع التغذية اليومية لمدة 10/7  ن اوج. ال�ت ز التحض�ي للتكاثر: ابدأ تغذية ذكور الطيور يومياً من 20/10 يوم قبل ال�ت

ي الأسبوع ،
ز �ز ز متتالي�ي ي القفاص: يوم�ي

ة �ن أيام وكرر المعالجة إذا لزم الأمر. الطيور الصغ�ي
ي الأسبوع.

ز �ز  الوقاية : مرت�ي
.

L-Carnitina / L-Carnitine 50.000 mg
E300 Vitamina C / E300 Vitamin C 10.000 mg
Vitamina E / Vitamin E 10.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 5.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 2.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 80.000 mcg
Biotina / Biotine 4.000 mcg

خمائر نشطة

ز والذي يعد ذو قيمة بيولوجية عالية ويمثل مصدر طبيعي من الفيتامينات  وت�ي وىص باستخدامه لمحتواه العاىلي من ال�ب
والمعادن.

ية المعوية، ويشجع عىل المتصاص الصحيح للمواد المغذية، وتصحيح عمل الكبد، ويحفز  ينظم تواجد البكت�ي
الدفاعات العضوية والصحة الجيدة.

ي هي انه يحتوي عىل فيتامينات B، الالزمة لالأداء الصحيح للطيور، جنباً إىل جنب مع 
ة لهذا المكمل الغذا�أ ز أهم م�ي

وتينات والأحماض الأمينية والمعادن. مجموعة واسعة من العنارص الغذائية الهامة مثل ال�ب

نحن نوصي 
يا  عادة التوازن ال�يع للبكت�ي ات التعب وطرح الريش، وبعد الأدوية العالجية، وذلك لإ ، خالل ف�ت ي

لالإجهاد البد�ز
ي تتطلب تكملة حيوية للتعويض عن أوجه القصور.

ي أجسام الطيور لجميع تلك الحالت ال�ت
المعوية �ز

المكونات 
الخمائر، من منتجات الحبوب.

تعليمات الستخدام
الستعمال: تخلط جيداً مع الطعام أو مع الحبوب المبللة قليالً.

الجرعة: 5-10 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية. 
مدة العالج: 8/6 أيام متتالية. 

ي الشهر.
الجرعة المكررة: 5 أيام �ز

ضافات الغذائية  / kgالإ
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2 g

1 Kg
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MYCOTOS CONTROL
ار السموم الفطرية  يساعد عىل تقليل ارصز

NATURAL STOP
منظم معوي

عبارة عن مزيج من مكونات ذات قوة امتصاص عالية، تحتوي عىل مكونات ذات تأث�ي حافظ يمكنه تقليل تكون العفن 
ر الذي تسببه السموم الفطرية. إنه ينظم بشكل طبيعي  والفطريات بالإضافة إىل مواد مفيدة أخرى للسيطرة عىل ال�ز
ول بقدره  ز ميكوتوس كون�ت ي القناة الهضمية. يتم�ي

ي نمو كائنات مجهرية نافعة �ز
ي المعوي وبالتاىلي يسهم �ز النبيت البكت�ي

ي البذور النامية.
ي عىل إنتاج السموم الفطرية �ز

فعاله ، كما أنه يقاوم الآثار السلبية للسموم ويسيطر عليها كما يقىصز

إنه مزيج من المواد الطبيعية والفيتامينات والمعادن والعنارص القليلة لمتصاص فعال ومنظم لوظائف الجهاز 
الهضمي.

، وينظم درجة الحموضة المعوية، عىل وجه الخصوص، يشجع عىل عمليات تجانس  ي
ي حالة الختالل الغذا�أ

ينصح �ز
ية المعوية. الغشاء المخاطي والأحياء النباتية البكت�ي

ي تجويف الأمعاء وبالتاىلي الحفاظ عىل سالمة الغشاء المخاطي والمسالك وتنظيم 
يمكنه بسهولة التعامل مع السوائل �ز

العبور المعوي. يحسن الهضم و الستيعاب، ويحافظ عىل الأنسجة، وهو خاىلي من المضادات الحيوية.

نوصي بهذا المنتج
نتاج المحتمل للسموم الفطرية. بيه ويضاف إىل البذور للسيطرة عىل الإ ات ال�ت أثناء ف�ت

معلومات إضافية نوصي
ات النهاك ، و الجهد اثناء التنقل  سهال و خالل ف�ت ي حالة الأمراض المنقولة بالأغذية والإ

ي �ز
به لستكمال النظام الغذا�أ

و تغ�ي المناخ .

المكونات
 منتجات من نباتات أخرى ومعادن.

المكونات
 منتجات من الحبوب ، و الدرنات ، ومنتجات البذور الأخرى والفواكه، ومنتجات صناعة سكر البنجر  ، و المعادن .

تعليمات الستخدام  
يخلط جيداً مع الطعام ، الجرعة : 2 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو البذور ، مدة العالج : 10 أيام متتالية ، 

ايد: 5 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو البذور ، مدة العالج : 5/ 10 أيام متتالية ، جرعة المداومة  ن الحتياج الم�ت
ي الأسبوع

ز �ز مرت�ي

تعليمات الستخدام 
الستخدام: 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام. الجرعة: يخلط جيداً مع الطعام. مدة العالج: 5 أيام متتالية.

الجرعة المركزة: 02/15 جرام لكل كيلوجرام من الطعام. مدة العالج: 5 أيام متتالية.
الجرعة المكررة: 4/3 أيام متتالية كل شهر.



17

1 Kg

10 g

1 L

10 g

1 Kg

 10/15 g

I v
al

or
i r

ip
or

ta
ti 

so
no

 in
di

ca
tiv

i /
 T

he
 v

al
ue

s 
ar

e 
in

di
ca

tiv
e

متوافق مع جميع الأطعمة الأخرى و/أو الإضافات الأخرى. لجميع الطيور آكلة الحبوب
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

NYSTAMYN 2
ة لنمو �يع ومتوازن للطيور الصغ�ي

ة، يعزز فقس البيض ويرفع معدل البقاء عىل قيد الحياة. ة الحضانة و الطيور الصغ�ي ي ف�ت
ي ينصح به �ز

إنه مكمل غذا�أ
ي تدعم تطور العظام والعضالت الموىص بها لنمو �يع ومتوازن 

إنه مزيج من مستخلصات نباتية ومواد غذائية ال�ت
وللمثول الصحيح للمواد الغذائية.

ية المعوية. ي الأحياء النباتية البكت�ي
ي حالة الختالل �ز

وهو مصنوع من مواد طبيعية نباتية مفيدة �ز
يا والفطريات  ي محاربة البكت�ي

وهو سهل الستيعاب وليس به موانع، وهو فعال بشكل �يع وقوي، ويساهم بنجاح �ز
الضارة.

OLEO FISH عبارة عن منشط طبيعي معتمد عىل زيت كبد سمك الُقّد المستحلب والمعزز بالفيتامينات ذو محتوى 
حيوي وفعال عاىلي جًدا. يوىص به من الأيام الأوىل من العمر ولمدة عام. يخلط مع الغذاء ويعزز استساغة الغذاء 

ويعزز النمو وريش الطيور.

نحن نوصي
ب، وخالل الفقس  10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل ل�ت من مياه ال�ث

ة. وتربية الطيور الصغ�ي

نوصي بهذا المنتج
امج العالجية وقبل وبعد العروض والمعارض والمسابقات. أثناء لحظات الضعف وأثناء النمو وتغ�ي الفصول وبعد ال�ب

المكونات  
منتجات من الحبوب، ومنتجات من البذور الأخرى والفواكه، ومنتجات صناعة سكر البنجر.

المكونات
منتجات مصنعه من بنجر السكر والزيوت والشحوم ومنتجات من الحبوب الكاملة غ�ي المطحونة.

تعليمات الستخدام 
ب. ي ماء ال�ث

الستخدام: يخلط جيداً مع الطعام أو يحل �ز
ب. الجرعة: 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو ل�ت من ماء ال�ث

بية. اوج، والحتضان، والفقس وال�ت ز مدة العالج: أثناء ال�ت
الجرعة المركزة: 20 جرام لكل كيلوجرام من الطعام.

تعليمات الستخدام
يخلط جيًدا مع الغذاء. الجرعة: 10-15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء،  
ايدة: 20 جرام لكل كيلو  ن مدة المعالجة: 10 أيام متتالية ، الحاجة الم�ت

جرام من الغذاء ، مدة العالج: 10 أيام متتالية ،
ي الشهر.

 جرعة المداومة: 3 أيام متتالية �ز

OLEO FISH
ز مستخرج من زيت كبد سمك القد فيتام�ي

Vitamina A / Vitamin A 2.600.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.

Vitamina E / Vitamin E 5.000 mg

ضافات الغذائية  / kgالإ
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1 Kg

 1,5ml

1 Kg1 L

 1,5ml

1 Kg

g
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OLIO d’AGLIO
زيت الثوم كمحفز ومطهر

ي تنظيم الوظائف الفسيولوجية للطيور.
يساهم �ز

يستخدم الثوم كما هو معروف لخصائصه المضادة للجراثيم، والمضادة للفطريات، والطاردة للديدان، ويعمل 
كمحفز ومطهر للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ولوظائفه المطهرة بشكل عام.

ليس له موانع استخدام. 
ض أن يكون له خصائص المضادات الحيوية  يت العضوية الذي من المف�ت ، وهو من مركبات الك�ب ز ي بالأليس�ي

إنه غ�ز
ز الصحة بشكل عام ويعزز الحالة الجيدة. ي تحس�ي

ي بالفيتامينات والمعادن. يسهم �ز
واسعة الطيف، فهو غ�ز

ة تعت�ب التوابل والزع�ت وورد السياج عالجاً لجميع الكائنات الحية، حيث العمل عىل تقوية الجهاز  ي التقاليد الشه�ي
�ز

ي بخصائص التطه�ي والخصائص البلسمية، ل 
، فهو غ�ز المناعي، وتعزيز الهضم، ويساعد عىل تطه�ي الجهاز التنفسي

يسبب أوريجان + التسمم وليس له آثار جانبية.

نحن نوصي  
ي عدة مراحل متتالية طوال العام.

 يستخدم �ز

نحن نوصي
ات الفطام وطرح الريش ووضع البيض ، يحتوي عىل الأوريجانو، عىل الزع�ت وورد  عىل مدار العام، وخاصة قبل ف�ت

ة. ز السياج، ويشتهر بخصائصهم المفيدة والمتم�ي

المكونات
 . ي

ي محلول ما�أ
منتجات النباتات، والمعادن �ز

مسحوق: المنتجات من صناعة المخابز والمعكرونة الحبوب والمنتجات المشتقة منها، والنباتات الأخرى والطحالب 
والمنتجات المشتقة والخمائر والمعادن.

تعليمات الستخدام 
الستخدام: يخلط جيداً مع البذور أو الطعام.

الجرعة: 25-35 قطرة )1,25-1,75 مل( لكل كيلوجرام من البذور أو المواد الغذائية. 
مدة العالج: 5 أيام متتالية.  قبل وضع البيض: 10 يوما متتالية. 

ي الأسبوع عىل مدار العام.
ي الشهر. الجرعة المكررة: بالتبادل مرة واحدة �ز

ة الراحة وطرح الريش: 6 أيام متتالية �ز ف�ت

تعليمات الستخدام 
ب.  ي مياه ال�ث

الستخدام: تخلط جيداً مع الطعام أو تذاب �ز
الجرعة : 1,5 ميللي�ت )حواىلي 2/1 عالمة عىل كوب الجرعات أو 30 نقطة( لكل كيلو جرام من الطعام أو لكل ل�ت من ماء 

اب أو 100 جرام من الطعام. ب أو 2-3 نقطة لكل 50 ميللي�ت من ال�ث ال�ث
ي الأسبوع عىل مدار العام.

ز �ز مدة العالج : مرت�ي

ORIGAN +
ز  التوابل و الزع�ت وورد السياج من أجل تنبيه وتحف�ي

المناعة

المكونات
ي الزيوت النباتية.

 زيت الثوم �ز

polvere
liquido



Testimonial

by ORNIDELPOZZO
Italia

Mr. CARLOS 
MOIA
Multi-Award-Winnig 
World Champion
Portuguese Breeder of: 
- Lipochrome Red Mosaic
- Agate Yellow Mosaic
- Brown Red Mosaic
- Phaeo Red Mosaic
- Agate White Topaz
- Agate Topaz Yellow Mosaic
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ORNICARBO
ي شكل حبيبات مع قدرة عالية عىل المتصاص

ي �ز
فحم نبا�ت

ORNIACIdOL
ب، يحسن الستيعاب و يحافظ عىل  حمض لمياه ال�ث

صحة الطيور
ي حالة القناة الهضمية ويساعد عىل الحفاظ عىل الحالة المثالية لالأمعاء 

ي تحسن عام �ز
ب �ز يساهم تحميض مياه ال�ث

ي النافع وتثبيط  مما يعزز تمثيالً أفضل للمواد الغذائية. يعد التحميض طريقة مناسبة لتنشيط واختيار النبيت البكت�ي
ي صحي مشابه للوقاية باستخدام 

ي كمعيار وقا�أ
يا المعوية الممرضة. يمكن اعتبار تحميض النظام الغذا�أ تطور البكت�ي

ي بينما تسمح عملية  المضادات الحيوية. الختالف الأساسي هو أن المضادات الحيوية تعيق نمو النبيت البكت�ي
ي الظروف 

التحميض بنجاة الكائنات المجهرية المناسبة أك�ث لالستعمار داخل القناة المعوية. يعد المنتج مساعد �ز
ي تسببها العوامل المعدية . إنه عبارة عن مزيج من 

ي عىل إعاقة الآثار ال�ت المعدية المعوية، ويساعد النبيت البكت�ي
ي الحصول عىل أفضل فائدة من التفاعل التكافىلي الذي يتم.

المواد المحمضة المختلفة النافعة �ز

يا  ية المعوية ويعيق انتشار البكت�ي بفضل قدرته العالية عىل المتصاص ، يعمل عىل تعزيز الأحياء النباتية البكت�ي
الضارة و المسببة لالأمراض. 

ية  ومن المعروف أن الفحم المنشط له قدرة عىل امتصاص المواد السامة )المركبات الكيميائية والسموم البكت�ي
ي تنقلها الأغذية.

ي حالة التسمم أو الأمراض ال�ت
ها(، ويعت�ب لهذا السبب بمثابة ترياق صالح �ز وغ�ي

نوصي بهذا المنتج 
ي الحصول عىل أفضل النتائج

لالستخدام الثابت مما يساهم �ز

نحن نوصي 
سهال ذو الرائحة الكريه. ي المعدة والأمعاء و التعفن ، والإ

ضد التخمر الغ�ي طبيعي �ز

المكونات 
يك حمض الخليك وحمض الالكتيك وحمض السي�ت

المكونات  
ي شكل حبيبات.

ي �ز
فحم نبا�ت

تعليمات الستخدام 
ب. ي مياه ال�ث

يذاب جيًدا �ز

ب ، ب. النقط: 25 نقطة لكل ل�ت من مياه ال�ث الجرعة: كوب المعايرة 1,25 مل لكل ل�ت من مياه ال�ث
ب ،  ايد: كوب المعايرة 5 مل لكل ل�ت من مياه ال�ث ن ي الأسبوع طوال السنة ، الحتياج الم�ت

 مدة المعالجة: 3 أيام �ز
ي الأسبوع

ز �ز ب ، مدة المعالجة: يومان ، جرعة المداومة: مرت�ي النقط: 100 نقطة لكل ل�ت من مياه ال�ث

تعليمات الستخدام 
ي طبق تغذية الطيور أو يخلط جيداً مع المواد الغذائية، والبذور، والأمالح المعدنية، والحبيبات.

الستخدام: يوضع �ز
ة )ما يعادل 6 جرام( لكل كيلوجرام من المواد الغذائية. الجرعة: ½1 ملعقة صغ�ي

مدة العالج: إذا لزم الأمر، قم بإعطائه لمدة 10-15 أيام متتالية ح�ت الشفاء.
ي الأسبوع.

ز �ز الجرعة المكررة: مرة واحدة أو مرت�ي
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متوافق مع جميع الأطعمة الأخرى و/أو الإضافات الأخرى. لجميع الطيور آكلة الحبوب
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

PULLMOTHYL
وبوليس، والقنفذية للجهاز التنفسي بالإضافة إىل ال�ب

 والمستخلصات النباتية 

ي الريش ،
ي الطيور ذات العامل الحمر �ز

لتعزيز اللون �ز
ز و زانثوفيالت   كاروت�ي

REd FACTOR

، وهو بمثابة منشط، ومنبه وله تأث�ي مضاد لاللتهاب ، لكونه يعتمد  ي أمراض الجهاز التنفسي
مساعد متعدد الأغراض �ز

ي بالمواد المحفزة للمناعة وبالتاىلي فإنه لديه 
ي تقوية الجهاز المناعي ، وهو غ�ز

وبوليس، والقنفذية فإنه مفيد �ز عىل ال�ب
عمل بلسمي.

ي تعزز أفضل نطاق صبغ ممكن لدى طيور 
يحتوي RED FACTOR عىل خليط مركز من الكاروتينات و الزانثوفيالت ال�ت

ة طرح الريش للحصول عىل ريش حريري وناعم. بشكل كامل  الكناري ذو العامل الأحمر. يوىص بهذا المنتج أثناء ف�ت
ة طرح الريش. ومناسب جميع الحتياجات الغذائية للطيور أثناء ف�ت

نحن نوصي 
لتعزيز الدفاعات المناعية ضد أعراض الأمراض التنفسية.

نوص بهذا المنتج 
ة طرح الريش. تتم التغذية عن طريق مزجه مع الغذاء  للتغذية اليومية 5 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء طوال ف�ت

.)BLANCO ESPAñOL ز )مثل الل�ي

المكونات  
. ي

ي محلول ما�أ
منتجات من النباتات الأخرى والمعادن �ز

المكونات
 ، ز منتجات من الحبوب الكاملة غ�ي المطحونة، ومواد متنوعة )E161g- كانثازانث�ي

، E160e- زانثوفيالت(. ز E160a- بيتا- كاروت�ي

تعليمات الستخدام
ب.  ي مياه ال�ث

الستخدام : تخلط جيداً مع الطعام أو تذاب �ز
ب أو لكل كيلو جرام من الطعام أو 2-3 نقطة لكل 50 ميللي�ت من  ( لكل ل�ت من ماء ال�ث الجرعة : 2-3 جرام )2-3 ميللي�ت

. ز اب أو 100 جرام من الطعام الل�ي ال�ث
مدة العالج : 10 أيام متتالية.

ورة.  ي حالة ال�ز
ي العام، عند تغي�ي الفصول )الخريف والربيع( أو �ز

ز �ز الوقاية : يكرر العالج مرت�ي

تعليمات الستخدام 
 .)BLANCO ESPAñOL  ز )مثل يخلط جيًدا مع غذاء ل�ي

ة طرح  الجرعة: 5 جرام )= جرعة واحدة( لكل كيلو جرام من الغذاء. مدة المعالجة: تتم التغذية يومًيا طوال ف�ت
ي الأسبوع.

ز �ز الريش. جرعة المداومة: مرت�ي
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ROSSO BRILLANTE
يعزز اللون الحمر

ز من النباتات، و أوميغا 3 والأحماض الدهنية ومواد التلوين لتكملة  وت�ي ي قائم عىل مستخلصات ال�ب
بل هو مكمل الغذا�أ

ي للطيور ذات اللون الحمر .
النظام الغذا�أ

ي النسب المثىل لتعزيز وتشجيع تلوين ريش الطيور باللون الأحمر .
ز �ز أنه يحتوي عىل الكانتاكس وبيتا كاروت�ي

ة طرح الريش لريش لنمو ريش أحمر ناعم . فمن المستحسن تقديمة خالل ف�ت
ة  اك مع مستح�ز فيل بريل لتلبية احتياجات الطيور من العنارص الغذائية خالل الف�ت يمكن تقديم روسو برلنت بالش�ت

طرح الريش.

يا وله  عبارة عن منتج بدون آثار جانبية يعزز النظام المناعي ويعمل كمسكن لالآلم ومضاد لاللتهابات ومضاد للبكت�ي
ي لالأمعاء SALUS عبارة عن مسحوق غ�ي محسوس باللمس يحتوي عىل نسبة عالية من المعادن وعنارص زهيدة  أثر ايجا�ب

ي تعمل عىل معادلة السموم )فضالت الأيض( مما يثبط 
ازية ال�ت ز ة بفضل طاقته الم�ت المقدار. يحقق المنتج منافع كب�ي

: أي إنه ل يمتص المواد الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن.  ي
از انتقا�أ ز ز بام�ت يا والميكروبات. إنه يتم�ي بالتاىلي تطور البكت�ي

إذ إنه ينقي الكائن عن طريق إزالة السموم وعن طريق استعادة المعادن.

نحن نوصي 
ة تبديل الريش و خاللها للحصول عىل لون أحمر لمع و  ة الحضن ، وقبل بدء ف�ت ة خالل ف�ت بتقديمة للطيور الصغ�ي

ممتاز ، كما يمكن تقديما خالل العام مما يعزز اللون الحمر .

نوصي بهذا المنتج 
ازية وقدرته عىل معادلة الآثار السلبية للمواد السامة ولخواص إعادة التمعدن والتجديد وخواص  ز نظًرا لقدرته الم�ت

ي يملكها.
التئام الجروح ال�ت

المكونات
منتجات الحبوب والمنتجات من الدرنات والجذور، منتجات 

ها من النباتات والزيوت  ها من الفواكه، منتجات من غ�ي البذور وغ�ي
والدهون.

المكونات
منتجات من الحبوب الكاملة غ�ي المطحونة، ومنتجات من نباتات، 

ومواد متنوعة ومعادن.

تعليمات الستخدام 
الستعمال: تخلط جيدا مع الغذاء. الجرعة: 10-15 غرام لكل كيلوغرام من المواد الغذائية.

ي الأسبوع.
ة طرح الريش. الوقاية: مرة واحدة �ز مدة العالج: يوميا طوال ف�ت

تعليمات الستخدام
ي 

ة بالماء ووضعة �ز ذابة المنتج من خالل اضافة 1 ملعقة صغ�ي ه ليال لإ يمزج جيدا مع الطعام، أو، كبديل يتم تحض�ي
ي )نوىصي تجنب استخدام ملعقة 

ي الصباح، يتم استخدام الماء الصا�ز
ي درجة حرارة الغرفة و�ز

ك �ز كوب من الماء. لي�ت
ب. مدة العالج: 3 أيام متتالية.  معدنية(. الجرعة: 10 غرام لكل كيلوغرام من الطعام أو لل�ت الواحد من مياه ال�ث
ب. مدة العالج: 3 أيام متتالية.  ايدة: 20 غرام لكل كيلوغرام من الطعام أو ل�ت من مياه ال�ث ن ي حالة الحاجة الم�ت

�ن
ي الأسبوع.

ز �ز الوقاية: مرت�ي

SALUS
للتخلص من السموم.
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متوافق مع جميع الأطعمة الأخرى و/أو الإضافات الأخرى. لجميع الطيور آكلة الحبوب
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SILYPRO
ي )السيليمارين( و الديتوكسيسانت  و هو مركب من المستخلصات النباتية و الأعشاب الجافة مثل الحرشف ال�ب سيلي�ب
ز وتقوية  ز لتحس�ي ز بخواصهما المنشطة والمنظفة مع الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة والميثيون�ي والمعروف�ي
ز الجهاز المناعي وذلك بفضل وجود  عشبه )نبات  ها ، كما يساعد هذا المركب عىل تحف�ي عملية حماية الكبد و تطه�ي

القنفذية إيكينيسيا (  .

نحن نوصي  
رهاق والضعف، وبعد تلقي العالجات بالإضافة إىل تغ�ي الفصول لتنشيط الجهاز المناعي و  ات الإ بالستخدام أثناء ف�ت

حماية و تنظيف الكبد .

المكونات
منتجات الحبوب ومنتجات النباتات الأخرى ومنتجات المحاصيل الدرنية والجذرية ومنتجات بنجر السكر المعالج 

صناعياً ومنتجات الألبان والمعادن.

تعليمات الستخدام  
ب. ي ماء ال�ث

الستخدام : يخلط جيداً مع الطعام أو يذاب �ز
ي حالة 

ب. �ز الجرعة : 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل ل�ت من ماء ال�ث
ب يومياً وإتباع مع ضمان إتباع  وري تغ�ي ماء ال�ث ب، من ال�ز تناوله ع�ب ماء ال�ث

رشادات.  مدة العالج : 10 أيام متتالية. الإ
ب. الجرعة المركزة : 15 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل ل�ت من ماء ال�ث

مدة العالج : 6 أيام متتالية. الوقاية : مرة واحدة أسبوعياً.

لحماية الكبد وتخليصه من السموم عن طريق السيليمارين والأحماض 
الأمينية ذات السلسلة المتفرعة 

Vitamina A / Vitamin A 40.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 200 U.I.

Vitamina PP / Vitamin PP 170 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 60 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 50 mg

Vitamina K/ Vitamin K 50 mg

Vitamina E / Vitamin E 50 mg

Vitamina B1 / Vitamin B1 30 mg

Vitamina C / Vitamin C 200 mg

Acido Folico / Folic Acid 2 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 0,10 mcg

DL-metionina / DL-Methionine 2.000 mg

Ferro / Iron 12,5 mg

Rame / Copper 0,42 mg

Zinco / Zinc 0,80 mg

Manganese / Manganese 0,50 mg

Calcio / Calcium 70 mg

Acido Glutammico / Glutamic Acid 1490 mg

Acido Aspartico / Aspartic Acid 1012 mg

Alanina / Alanine 381 mg

L-Arginina / L-Arginine 920 mg

Cistina / Cystine 100 mg

Fenilalanina / Phenylalanine 410 mg

Glicina / Glycine 490 mg

L-Istidina / L-Histidine 190 mg

Leucina / Leucine 650 mg

L-Lisina / L-Lysine 630 mg

Metionina / Methionine 2100 mg

Prolina / Proline 450 mg

Serina / Serine 480 mg

Tirosina / Tyrosine 200 mg

L-Treonina / L-Threonine 240 mg

L-Triptofano / L-Tryptophan 100 mg

Leucina / Leucine 950 mg

Valina / Valine 480 mg

Isoleucina / Isoleucine 480 mg

 / kgالقيم الغذائية

ضافات الغذائية  / kgالإ
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SPIRULINA
الطحالب الزرقاء تحتوي عىل نسبة عالية من  

وتينات ال�ب

ي يتم تربيتها / تغذيتها يدويا . 
تركيبة كاملة للببغاوات ال�ت

V10

ز يحتوي عىل الأحماض الأمينية الأساسية الدهنية والمائية، والمعادن والأحماض  وت�ي ي عاىلي ال�ب
وهو مكمل غذا�أ

لهي”، يعمل عىل إمدادات الطاقة ال�يعة، وأنه يعزز القدرة عىل  الدهنية. SPIRULINA ، والمعروفة باسم “الغذاء الإ
ية المعوية. أنه يحتوي عىل كمية غذائية عالية، بل هو منشط  التحمل، ويحفز الجهاز المناعي ويحمي النباتات البكت�ي

التصالحية ومكمل المضادة لالأكسدة، فإنه ينقي ويزيل سموم الكائن الحي عن طريق التناقض عمل الجذور الحرة.يعد 
ي الطبيعة. إن له طاقة تمثيل عالية ويمثل المكمل 

SPIRULINA واحداً من أك�ث الأغذية الكاملة والمتوازنة الموجودة �ز
ي للطيور اكله البذور. ح�ت اليوم، ل توجد دراسات مفصلة كافية حول عوامل التلوين الطبيعية 

المثاىلي للنظام الغذا�أ
ة طرح  الموجودة داخل SPIRULINA و أثرها عىل تغ�ي لون الطيور . ولذلك يوىص باستخدام SPIRULINA بحذر أثناء ف�ت

ي للريش .
ة التلوين �ز الريش وأثناء ف�ت

رة. ز ي تركيبة مع المكونات النباتية مع محتوى عاىلي للعنارص ال�ز
ي �ز

ز من أصل حيوا�ز وت�ي يمثل مصدر ال�ب
ل يحتوي عىل ألوان أو نكهات اصطناعية.

تم تركيبه لتجنب تشكيل الكتل و امتصاص الماء مع مرور الوقت.
ي 

ضافة السائل إىل الخليط من أجل خلطه �ز ي لإ تمنع جودة المركب من تكوره أو تحجره ب�عة ، و بالتاىلي ل يضطر المر�ب
الحقنة وبالتاىلي يقوم بإعطاء كمية مفرطة من المياه إىل آخر فرخ ح�ت يتم تغذيتها يدويا .

ي الجزء الواحد.
يمثل منتج تكنولوجي يميل إىل استخدام أصغر كمية ممكنة من المياه �ز

ي يتم تغذيتها من قبل آبائها تظهر محاصيل كاملة من المواد الغذائية الجافة 
ة جداّ “حديثة الفقس” ال�ت الطيور الصغ�ي

ي المحقنة و 
وري أن يتم خلط كمية المياه المستخدمة عادة �ز ي نقوم بإعطائها باليد؛ ومن ال�ز

كيبات ال�ت بالمقارنة بال�ت
ة.  ة للطيور الصغ�ي ليس مبا�ث

يخفف الفائض من المياه، بالإضافة إىل أنه ل يضيف أي سعرات حرارية أو مواد مغذية إضافية، من الأحماض و 
نزيمات الهضمية للحيوان مما يسبب سوء الهضم ويعرضه لخطر اللتهابات الهضمية )حمض المعدة، يقتل العديد  الإ

يا المسببة لالأمراض(. من البكت�ي

نوصي بهذا المنتج
ة الرقد عىل البيض. يمكن إطعام هذا المنتج  كجرعة يومية 10- 20 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء خصوًصا أثناء ف�ت
ة التغذية باليد مع مصادر أخرى من الأحماض الأمينية من أصول حيوانية وذلك بهدف زيادة  أثناء موسم التكاثر و ف�ت

. ز ي الطعام الل�ي
ز �ز وت�ي محتوى ال�ب

نحن نوصي  
ي يوجه 

بية اليدوية لطائر الببغاء )الببغاوات(، لالستفادة القصوى من المنتج ذو الجودة العالية جداً ومكوناته )وال�ت لل�ت
ي(. معظمها لالستهالك الب�ث

المكونات
ولينا نقية.  %100 سب�ي

المكونات   
منتجات من الحبوب، ومنتجات من النباتات الأخرى، ومنتجات من البذور الزيتية والفواكه الزيتية ومنتجات الألبان، 

والمعادن، والزيوت والدهون، ومنتجات لصناعة بنجر السكر، ومنتجات النباتات الأخرى.

تعليمات الستخدام 
يخلط جيًدا مع الغذاء.

 الجرعة: 5- 10 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء ،
ي الأسبوع.

ز �ز  مدة العالج: 10 أيام متتالية ، جرعة المداومة: مرت�ي

تعليمات الستخدام 
بية الببغاوات باليد )خالل 01 أيام الأوىل من  الستخدام: ل�ت

الحياة(.
ي 10 مع كمية من الماء الفاتر 

الجرعة: خلط كمية بالجرامات من �ز
ي 10 + 

10 )أي: 100 جرام من �ز ي
بالجرامات بما يعادل 150٪ من �ز

ي نسب متساوية 
10 والماء �ز ي

150 جرام من الماء( ، أو قم بخلط �ز
10 و 1 كوب من الماء الفاتر(. ي

الحجم )أي: 1 كوب من �ز

100% PURE
SPIRULINA

Proteins 19,00% 
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متوافق مع جميع الأطعمة الأخرى و/أو الإضافات الأخرى. لجميع الطيور آكلة الحبوب
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VELL BRILL
ة ونمو الريش ويحتوي  لطرح الريش، وريش الطيور الصغ�ي

عىل الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن

VITAZIM
ز شامل سائل فيتام�ي

وهو مزيج من الفيتامينات و الأحماض الأمينية ذات توافر بيولوجي واسع المدى قادر عىل تعزيز التطور الصحيح 
والصحة الجيدة للطيور.

ز العمليات الأنزيمية ولحماية الأنسجة والأجهزة والهيكل  ورية لتحف�ي وتعد الفيتامينات,E ،D ،A المذيبة للشحوم رصز
العظمي.  تعزز الفيتامينات B من الجرعة المكررة العامة الصحيحة لجميع الإجراءات الفسيولوجية و تعزيز عملية 

وتينات. ي للكربوهيدرات والدهون وال�ب
التمثيل الغذا�أ

وتتمتع الفيتامينات 1H و PP بتأث�ي منشط للكبد ومضاد لتشحم الكبد وينظم الأمعاء بشكل عضوي ونظام الستيعاب 
. ي

و المتصاص الغذا�أ
ي الكبد وتعزيز 

ي منع الحتفاظ بالدهون �ز
ي تسهم �ز

ز واينوزيتول، وعوامل مثل الفيتامينات ال�ت يحتوي عىل الكول�ي
. ي

الستيعاب الأمثل للمواد الغذائية من النظام الغذا�أ
ي حالت الوهن 

ة ، ولتحقيق أفضل نمو، وخالل الأزمات و الجهد أو �ز بية الطيور الصغ�ي يوىص به لمرحلة النمو، ول�ت
امج و/أو المسابقات. الجسدي ، وبعد الأدوية العالجية، وقبل وأثناء و بعد المعارض، وال�ب

ز مجتمعة مهمة للحفاظ عىل التوازنات البيولوجية  ز والميثيون�ي رة، والمعادن، والكول�ي ز وتعد الفيتامينات والعنارص ال�ز
أثناء الإجهاد الفسيولوجي الناجم عن طرح الريش.

ي يكون بها إعادة التوازن ال�يع 
ة ال�ت ي ف�ت

ي منع أوجه القصور وتعزيز الأداء الصحيح لالأنظمة المختلفة �ز
يساهم �ز

ورياً. لالأيض أمراً رصز

نحن نوصي  
ق، ولمع،  ، لتحديد وتثبيت الألوان، للحصول عىل ريش م�ث ز ة، وطرح الريش للبالغ�ي لتطوير ريش الطيور الصغ�ي

. ي ومخمىلي
وغ�ز

نحن نوصي  
ي حالت الوهن الجسدي، وبعد الأدوية العالجية، قبل وبعد المعارض 

ي مرحلة النمو، �ز
خالل موسم التكاثر، للطيور �ز

والعروض والمسابقات.

المكونات 
منتجات من الحبوب، والخمائر، ومنتج من النباتات الأخرى والمعادن.

المكونات 
. ي

ي محلول ما�أ
معادن �ز

تعليمات الستخدام 
الستخدام: يخلط جيداً مع الغذاء. الجرعة: 20-30 جرام لكل كيلوجرام من المواد 
الغذائية. مدة العالج: يوىص باستخدامه قبل حواىلي أسبوع واحد من طرح الريش. 

يعطى يومياً طوال موسم طرح الريش.

تعليمات الستخدام
ب أو يخلط جيداُ مع الغذاء. ي مياه ال�ث

الستخدام: يذوب �ز
ب أو لكل  ي الكوب: 10 مل )1 من كوب الجرعات( لكل ل�ت من مياه ال�ث

الجرعة �ن
اب.  كيلوجرام من الغذاء. القطرات: 10 قطرات )0,50 مل( لكل 50 مل من ال�ث
مدة العالج: 10 أيام متتالية. الجرعة المركزة: كوب الجرعات: 20 مل )2 كوب 

ب أو لكل كيلوجرام من الغذاء.  جرعات( لكل ل�ت من مياه ال�ث
اب.  قطرات: 20 قطرة )1,0 مل( لكل 50 مل من ال�ث

ي الأسبوع. 
ز �ز بية: خالل موسم التكاثر مرت�ي مدة العالج: 5 أيام متتالية. ال�ت

ي من المرض يتم إعطاءه لمدة 5 أيام متتالية، ويكرر 
بعد الأدوية العالجية: للتعا�ز

ي الأسبوع.
العالج إذا لزم الأمر. الجرعة المكررة: عىل مدار العام، مرة �ز

Vitamina A / Vitamin A 1.500.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.

Colina / Choline 75.000 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 10.000 mg

Vitamina E / Vitamin E 3.600 mg

Vitamina B1 / Vitamin B1 2.400 mg

Inositolo / Inositol 2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-
Pantothenate 2.000 mg

Vitamina C / Vitamin C 1.600 mg

L-Lisina / L-Lysine 1.500 mg

Vitamina B6 / Vitamin B6 400 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 300 mg

Vitamina H1 / Vitamin H1 100 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 1000 mcg

Metionina / Methionine 20.000 mg

Colina / Choline 7.500 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 6.000 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 5.500 mg

Zinco / Zinc 3.500 mg

Ferro / Iron 2.000 mg

Vitamina H1 / Vitamin H1 1.000 mg

Rame / Copper 500 mg

Vitamina H / Vitamin H 100 mg

Iodio / Iodine 50 mg

ضافات الغذائية  / kgالإ

ضافات الغذائية  / kgالإ
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VITOVO

BARRIERA

ة من أجل “التغذية باليد” للطيور الصغ�ي

لتعقيم القفاص و غرف الطيور

ز والفيتامينات  وت�ي ي بال�ب
ة: حيوي، وغ�ز ي تماماً وبشكل صحيح جميع الحتياجات الغذائية للطيور الصغ�ي إنه يل�ب

والمعادن.
ورية والأساسية للنمو والجرعة المكررة الصحيحة لأفضل الظروف الصحية. وهو مزيج من  تمثل مصدرا للعنارص ال�ز

المواد القابلة للهضم بسهولة، ويعزز الحالة الجيدة وذلك بفضل وجود الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن.

مركب من الزيوت العطرية، لتعقيم القفاص و غرف العطور.
مستح�ز للدفاع و حماية الطيور مكون من لمواد الطبيعية.

، البعوض، الخ.(  ات )الذباب والدباب�ي ي الغرف أو عىل القفاص ، أنه بمثابة طارد للح�ث
جاهز لالستخدام إذ يتم رشه �ز

اغيث، العث، وما إىل ذلك(. وطارد طفيىلي )القراد، ال�ب
أنه يزيل الرائحة الكريهة ويعقم: له رائحة طيبة. وليس له أثار سلبية و غ�ي سام  .

نحن نوصي
ة . عىل مدار العام بكميات أك�ب قبل وأثناء الفقس، وأثناء تربية و فطام الفطام الطيور الصغ�ي

نحن نوصي
 الستخدام اليومي لتعط�ي غرف الطيور و تعقيمها .

المكونات  
ي النباتات والجذور”، ومنتجات من بذور البقول، 

منتجات من الحبوب، ومنتجات من الدرنات “وهي مخزن الغذاء �ز
ومنتجات من النباتات الأخرى، ومنتجات لصناعة بنجر السكر، ومنتجات الألبان، ومنتجات البذور الأخرى والفواكه.

تعليمات الستخدام  
ة باستخدام  الستخدام: قم بإعطاء المنتج من الأيام الأوىل من حياة الطيور الصغ�ي

. ز عصا أو حقنة أو مخلوطاً بالغذاء الل�ي
الجرعة: تخلط الكمية الالزمة من فيتوفو مع كمية كافية من الماء للحصول عىل غذاء 

ز ، وناعمة ومخملية أو يخلط جيداً مع المواد الغذائية بنسبة 10٪ -20٪. لضبط كثافة  ل�ي
الغذاء وفقاً لعمر الطائر. 

.) ثراء مياه تخفيف بالفيتامينات )مثل فيتازيم 10 مل لكل ل�ت يوىص به لإ

إرشادات الستخدام
يتم رشه بحرية عىل القفاص و الغرف مع مراعاة بعد المسافة عىل أن ل تقل عن 30 سم عن الطيور وتجنب مالمسة 

ز والأغشية المخاطية. العين�ي

ي الأقفاص , و بيوت النتاج ويمكن رشه عىل الرضيات او السجاد .
ويمكن استخدامه �ز

Vitamina A / Vitamin A 14.800 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 2.000 U.I.
Colina / Choline 500 mg
Manganese / Manganese 74,26 mg
Zinco / Zinc 44,8 mg
Ferro / Iron 26.9 mg
Vitamina PP / Vitamin PP 25 mg
Vitamina E / Vitamin E 24 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 18 mg
Rame / Copper 9,25 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 6 mg
Cobalto / Cobalt 3,47 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 2 mg
Iodio / Iodine 1,17 mg
Vitamina K / Vitamin K 1 mg
Acido Folico / Folic Acid 1 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 620 mcg

ضافات الغذائية  / kgالإ

Proteins 26,25% 
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SHAMPOO AZZURRO
يحفز، ويحمي الريش ويجعله يتألق

. ي الحصول عىل ريش ناعم ومخمىلي
يحفز، ويحمي الريش ويجعله يتألق ويعزز التلون باللون الطبيعي ويساهم �ز

تم إعداد هذا المنتج للحصول عىل نظافة عالية الدقة، حيث أنه يحمي الجلد، ويساعد عىل الحصول عىل الريش، 
ويحسن أشكاله وألوانه. 

وهو ل يغ�ي اللون الطبيعي، وهو خاىلي من الرغوة، وغ�ي سام.

نحن نوصي
ي 

. أثناء طرح الريش، يساهم �ز  يمكن استخدامه عىل مدار العام وهو مهم للحفاظ عىل ريش نظيف، ولمع ومخمىلي
ز الجلد وتشجيع نمو الريش.  تلي�ي

. ز ويمنع الستخدام المستمر له من تشكيل الجداول عىل الجلد والساق�ي

تعليمات الستخدام 
ي 1 ل�ت من الماء.

الستخدام: يذاب 1 غطاء )1 ملعقة( من الشامبو �ز
ة العرض: مرة واحدة قبل يوم العرض ومرة واحدة بعد العودة.  خالل ف�ت

ي الأسبوع. 
خالل فصل الشتاء: مرة واحدة �ز

ي الأسبوع.
ز أو ثالث مرات �ز ات الأخرى: مرت�ي خالل الف�ت

كيبة   ال�ت
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cellulose gum, Parfum, 2-Bromo-nitropane-1,3-diol 
Benzyl alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Nitrate magesium, 
Magnesium chloride, C.I. 42090.

ORNIdERM
ات ي دارما ضد الطفيليات و الطفح الجلدي، و لسعات الح�ث

كريم أور�ز

ي دارما يستخدم للحيوانات الليفة و / أو طيور الزينة مع إشنسا، زيت شجرة الشاي وحمض 
مهدء و مرطب ، أور�ز

الهيالورونيك. رابطة المواد ذات الأصل الطبيعي مع خصائص مطهرة، مكونات مهدئة والمطريات واستخراج إشنسا 
رة. حمض الهيالورونيك، معروفة  ز عملية إصالح الجلد الطبيعية وتعزيز استعادة سالمة منطقة الجلد المت�ز تحف�ي

لعدة آثاره المفيدة وخالية تماما من أي موانع، يمكن أن يكون لها ترطيب فعال وتأث�ي “المضادة لاللتهابات”، ويسهم 
ار الجلد. ي منع الأرصز

�ز

نحن نوصي
ر الجلد من الآثار البيئية، تقرح الرجل ، بالإضافة اىل وضعه لتجنب لدغ  ي حالة احمرار الجلد أو ت�ز

هو عالجي �ز
ي تغي�ي وظيفة حماية الجلد.

ي قد تتسبب �ز
ات أو الضطرابات المختلفة ال�ت لح�ث

كيبة   ال�ت
Aqua, linum usatissimum seed oil, cetearyl alchohol, echinacea purpurea root extract, 
melaleuca alternifolia oil, dimethyl sulfone, ceteth 20, glicerilmonostearate, gse (citrus 
grandis seed extract), panthenol, allantoin, sodium hyaluronate, vetiveria zizanoides 
oil, limonene, linalool.

تعليمات الستخدام 
ة عىل منطقة الجلد  الستخدام: وضع المستح�ز مبا�ث

المصاب، وفرك ح�ت يتم إمتصاصة تماما. تكرر هذه 
ي اليوم لمدة أسبوع عىل 

ز �ز العملية مرة واحدة أو مرت�ي
ورة. الأقل أو وفقا ل�ز
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المنتج
أيام

المدة الزمنية °1الجرعة 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Enzycomplex 01 أيام متتالية 10 g 
 kg - lit.

Orniacidol 3 أيام أسبوعيا 1,25 ml 
kg - lit.

Cip-Vit o Vitazim
(o FastVit)

15/10 أيام 
متتالية

10 g
 kg - lit.

Silypro 
(o Avibi o Betaminor) 10 أيام متتالية 10 g

 kg - lit.

Karnythin 10 أيام متتالية 5-10 ml
 kg - lit.

Pullmothyl 10 أيام متتالية 2-3 ml
 kg - lit.

Origan + POLVERE
(o Origan+ LIQUIDO)

2 أيام أسبوعيا 
طوال العام

2-3 g
kg - lit.

Cip Sal متوفر دائما 10-20 g
kg

ز لموسم التكاثر التجه�ي

Antisteril
نبدأ حواىلي 40 يوما قبل 

اوج ز ال�ت
ة دائما طوال الف�ت 10 ml 

 kg - lit.

Karnythin 10 أيام متتالية 5-10 ml 
 kg - lit.

ز الشامل. ي استخدام ORNIACIDOL ،ENZYCOMPLEX مع الفيتام�ي
مالحظة: من المستحسن أن تستمر �ز

المنتج
أيام

المدة الزمنية °1الجرعة 2° 3° 4° 5° 6° 7°

اوج ز الذكور: التحض�ي لل�ت

جدول الستخدام
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Calcio D3 10 أيام متتالية 10 ml 
 kg - lit.

ز الشامل. ي استخدام ORNIACIDOL ،ENZYCOMPLEX مع الفيتام�ي
مالحظة: من المستحسن أن تستمر �ز

المنتج
أيام

المدة الزمنية °1الجرعة 2° 3° 4° 5° 6° 7°

اوج ز ناث: التحض�ي لل�ت الإ

Antisteril 10/7 أيام 
متتالية

5-10 ml 
 kg - lit.

Nystamyn 2 Pol. ة دائما طوال الف�ت 10 g 
kg - lit.

Silypro 
(o Avibi o Betaminor) 10 أيام متتالية 10 g

 kg - lit.

المنتج
أيام

المدة الزمنية °1الجرعة 2° 3° 4° 5° 6° 7°

تزاوج

Vitovo 
(o V10) حسب الحاجة q.b.

Nystamyn 2 Pol. ة دائما طوال الف�ت 10 g 
kg - lit.

FastVit 
(o Cip-Vit o Vitazim) متوفر دائما 10 g

 kg - lit.

Enzycomplex 10 أيام متتالية 10 g 
 kg - lit.

Orniacidol 3 أيام أسبوعيا 1,25 ml
kg - lit.

Calcio D3 5 أيام متتالية 10 ml 
 kg - lit.

Karnythin 3 أيام أسبوعيا 5-10 ml
 kg - lit.

Cip Sal متوفر دائما 10-20 g
kg

.FP1 PROTOZYM أو CASEINA واستخدام ، ز وت�ي مالحظة: لزيادة كمية ال�ب

المنتج
أيام

المدة الزمنية °1الجرعة 2° 3° 4° 5° 6° 7°

بية الفقس وال�ت
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FastVit متوفر دائما 10 g 
 kg - lit.

Enzycomplex 10 أيام متتالية 10 g
 kg - lit.

Orniacidol 3 أيام أسبوعيا 1,25 ml
 kg - lit.

Karnythin 3 أيام أسبوعيا 5-10 ml
kg - lit.

Cip Sal متوفر دائما 10-20 g
kg

الفطام

المنتج
أيام

المدة الزمنية °1الجرعة 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Vell Brill ة دائما طوال الف�ت 23-30 g 
 kg - lit.

Antipica حسب الحاجة 10 g / kg 

ي أدناه(
ة “الفروخ”   )انظر الرسم البيا�ن مالحظات: اختار اللون الك�ش مالءمة لنوع الطيور الصغ�ي

المنتج
أيام

المدة الزمنية °1الجرعة 2° 3° 4° 5° 6° 7°

تساقط الريش

Black Noir 10/15 g kg ز يحفز يومالن�ي

Bruni Oxidato 10/15 g kg ز ز و يومالن�ي يحفز فيوميالن�ي

Border Yellow 10/15 g kg ارد، الخ ... ز تلوين طبيعي للبوردر، ل�ي

RedFactor 5/6 g kg تلوين للطيور ذات العامل الحمر

Rosso Brillante 10/15 g kg يعزز اللون للطيور ذات العامل الحمر

Giallo Rilucente 10/15 g kg يعزز اللون للطيور ذات العامل الصفر

ملونات



INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com 31

Karnythin 10 g
 kg - lit. Orniacidol 1,25 ml

 kg - lit. Enzycomplex 10 g
 kg - lit.

AloeVit 1,25 ml
 kg - lit.

Origan+ 
LIQUIDO o POLVERE

10 g 
 kg - lit. Orniacidol 0,60 ml

 kg - lit.

Origan+ 
LIQUIDO o POLVERE

10 g 
 kg - lit. - - FastVit

(o Vitazim)
10 g

 kg - lit.

SilyPro
(o Betaminor)

10 g
 kg - lit. - - - -

المنتج الجرعة المنتج الجرعة المنتج الجرعة

مرحله 1
 أيام7-1

مرحله 2
 أيام 14-8

مرحله 3
 أيام 21-15

الستعداد للمعارض

Enzycomplex 10 g
 kg - lit.

Enzycomplex
a giorni alterni

10 g
 kg - lit. Enzycomplex 10 g

 kg - lit.

Orniacidol 1,25 ml
 kg - lit.

Origan+ 
LIQUIDO o POLVERE

10 g 
 kg - lit. Orniacidol 0,60 ml

 kg - lit.

Betaminor
(o SilyPro)

10 ml
 kg - lit. Karnythin 10 g

 kg - lit.
FastVit
(o Vitazim)

10 g
 kg - lit.

- - AloeVit 1,25 ml
 kg - lit. - -

المنتج الجرعة المنتج الجرعة المنتج الجرعة

مرحله 1
 أيام7-1

مرحله 2
 أيام 14-8

مرحله 3
 أيام 21-15

بعد المعارض

Enzycomplex 10 أيام متتالية 10 g
 kg - lit.

Orniacidol 3 أيام أسبوعيا 1,25 ml
 kg - lit.

FastVit متوفر دائما 10 g 
 kg - lit.

SilyPro
(o Avibi o Betaminor) 10 أيام متتالية 10 g

 kg - lit.

Origan + POLVERE
(o Origan+ LIQUIDO)

2 أيام أسبوعيا 
طوال العام

2-3 g
kg - lit.

المنتج
أيام

المدة الزمنية °1الجرعة 2° 3° 4° 5° 6° 7°

الوقاية
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