«Камінь для клювання»

Професійний матеріал для використання в
птахівництві

Професійні
матеріали для
птахівництва
Гарне самопочуття тварин стає надзвичайно
важливим в птахівництві. Поведінка птиці є
індикатором її загального стану. Отже, дуже
важливо
давати
тваринам
можливість
виразити власну природну поведінку.
Клювання – це приклад нормальної поведінки
птахів. Птахам необхідно давати клювати,
щоб уникнути поведінкових розладів, таких
як, клювання пір’я та канібалізм, що
призводять до серйозних наслідків. Одним із
важливих аспектів для виконання цієї умови є
забезпечення
підходящим
птахоферм
відповідним професійним обладнанням.
Vilofoss Peckstone – це легкий та ефективний,
доступний та безпечний матеріал із великими
перевагами придатний для усіх видів
птахівництва.

Peckstone
Твердість

Миска

Вага

Піддон

Середня

Помаранчева

8 кг

800 кг

Твердий

Жовта

10 кг

1.000 кг

10 кг

1.000 кг

10 кг

1.000 кг

Надтверди Червона
й
Актив
Чорна

Peckstone

КОРОТКО ПРО УНІКАЛЬНІ
ВЛАСТИВОСТІ
• Задовольняє природні потреби тварин
• Допомагає природному зносу дзьоба
• Зменшує «стрес першого дня»
• Підвищує активність та рухливість
• Містить життєво важливі солі та
мінерали
(індивідуальне
введення
життєво важливих мінералів, таких як:
магній, кальцій та натрій)
• Весь
асортимент
можна
використовувати
в
органічному
сільскому господарстві

ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
• В наявності є чотири рівня твердості,
адаптовані під потреби тварин.
• Доступний та легкий у використанні
елемент в наявності.
• Peckstone
має
довгий
термін
придатності
при
дотриманні
умов
зберігання. Зберігайте у сухому та
захищеному від гризунів місці.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
Використовуйте один камін для 500-800
тварин.
Встановлення:
Peckstone
встановлюється у приміщенні.

Каміння необхідно вийняти із миски та
розташувати на підлозі (для бройлерів
та курчат) або зверху на перегорнуту миску
(для курок-несучок).
Є можливість підвісити камінь, що зацікавить
фермерів, які розводять індиків. Для
цього використовується гачок.

ПРОДУКЦІЯ
Peckstone Середній використовується для
кур, молодих самок та
протягом
короткотривалого
періоду
відгодовування.
Peckstone Твердий підходить для використання
під час відгодовування, особливо для молодих
курочок та кур-несучок).
Peckstone Надтвердий накраще підходить
для батьківського стада.
Peckstone Актив ідеально підходить для
гіперактивних несучок та батьківського
стада.
Рекомендуємо використовувати один камінь
Peckstone для кожних 500 to 800 несучок та
індичок
–
кожні
1.000
бройлерів.
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Vilofoss – одна із найбільш продуктивних,
конкурентоспроможних, ресурсозберігаючих та
екологічно відповідальних с/г компаній у світі.
Наші знання та досвід сформувались більше як
за 80 років роботи із харчуванням для різних
тварин в тваринництві.
Vilofoss розробляє економічні рішення
для
конкурентоздатних
ферм
на
світовому
ринку
пропонуючи
індивідуалізовані фермерські суміші для
використання у тваринництві. На додаток
до вітамінів та мінералів, що входять в
склад нашої продукції ми пропонуємо
широкий
асортимент
додаткової
продукції, наприклад, замінники молока
для
корів,
свиней,
ветеринарну
продукцію, засоби для покращення стану
тварин, дезінфекції та інші унікальні
засоби
для
вирішення
проблем
тваринництва.
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У Vilofoss в пріоритеті довіра, створення
цінностей та амбіції.
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