
PESTKI Z DYNI

Naturalna redukcja stresu 
oraz właściwy rozwój układu kostnego. 

MARCHEWKA

Jakość żółtek, smak rosołu, 
mięs i ciast, dzięki licznym karotenom. 

 

Kurka Naturka
to najwyższej jakości pasza, stworzona z myślą

o zdrowiu całej rodziny.

Zawarte w niej suszone pestki dyni, susz z pokrzywy i marchewki, 
kukurydza, soja i wyciąg z ziół są źródłem witamin i składników 

mineralnych. 

Kurka Naturka  jest ważna dla wszystkich.
Z przyjemnością możesz patrzeć, jak pięknie i zdrowo rozwijają

się Twoje zwierzęta. Dzięki Kurce Naturce możesz przygotowywać 
najsmaczniejsze posiłki, ciesząc się zdrowiem Twoich bliskich.

KUKURYDZA I SOJA

Ładne upierzenie ptaków.

NAGIETEK

Naturalny barwnik - żółtsze jaja

 

SUSZ Z POKRZYWY

Zdrowie i odporność na choroby. 
Liście pokrzywy są bogate

w witaminy i składniki mineralne.

WYCIĄG Z ZIÓŁ

Poprawa wchłaniania
składników pokarmowych 

oraz dobre przyrosty.

KRUSZONKA

Wygodna w stosowaniu,
wydajna, dobrze pobi rana
– forma ładnych koralików.

N
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Z  N A G I E T KA



Między 6, a 8 tygodniem życia twoje 
kurczęta będą już znacznie większe
i będą potrzebowały więcej przestrzeni 
do życia. Jeśli kurczęta są już całkowicie 
upierzone to można wypuszczać
je na podwórko w ciągu dnia.
To jest czas, w którym należy zacząć 
myśleć o przeniesieniu kurcząt
do stałego miejsca na zewnątrz.

P�klęta

Źródło ciepłaTemperaturę w pudełku sprawdzaj za pomocą termometru 
umieszczonego na wysokości piskląt. Na tym etapie powinna 
ona wynosić 32 0C. Zwróć też uwagę na rozłożenie piskląt
w pudełku. Jeśli będzie im za chłodno, to będą zbite w grupę,
a jeśli za ciepło to będą trzymać się krawędzi pudełka czy nawet 
dyszeć. Pozytywną reakcją na temperaturę jest równomierne 
rozproszenie się piskląt. 

Na dole pudełka umieść wióry, słomę lub inną ściółkę, a na nie, 
w pierwszych dniach, połóż ręcznik papierowy, aby pisklęta nie 
myliły ściółki z jedzeniem. Nie używaj do tego płaskiej tektury 
ani gazety, ponieważ są śliskie i mogą powodować u kurcząt 
rozjeżdżanie się nóżek. Ważne, by ściółka była zawsze sucha.
Wilgoć powoduje wychłodzenie i jest idealnym środowiskiem 
dla rozwoju bakterii. Najchętniej wybieranym materiałem na 
ściółkę w hodowli jest słoma, która powinna być krótko cięta. 
Na m 2 przeznacza się przeważnie około 5-6 kg ściółki,
a grubość warstwy powinna wynosić między 5–10 cm.
Pamiętaj, aby pisklęta miały dostęp do świeżej paszy i wody 
przez całą dobę. 

Zaraz po przywiezieniu piskląt do domu należy je,
jak najszybciej napoić przegotowaną wodą o poko
jowej temperaturze.  Pisklętom potrzebne jest ciepłe, 
suche i czyste miejsce do rozwoju. Młode pisklęta 
muszą być oddzielone od dorosłych kur. Stwórz dla 
nich tymczasowy dom np. w okrągłym lokum,
pozbawionym zimnych kątów, ze skrzyni lub
wytrzymałego pudła, wyposażonego w lampę
promiennikową, która zapewni im ciepło. Nowy dom 
powinien być odizolowany od środowiska, dobrze 
wentylowany (bez przeciągów) i zabezpieczony 
przed drapieżnikami. Dobrym miejscem jest
np. garaż, piwnica czy szopa. 

za ciepło

przeciąg

za zimnoprawidłowo

Kurczę

Brojler

Stosow�ie:
Stosujemy dla kurcząt ras nieśnych i mięsnych
od 42 dnia odchowu do rozpoczęcia nieśności

Pisklęta od pierwszych godzin od wyklucia są żywotne. Mogą pić 
wodę i dziobać paszę. Naśladują sposób picia i dziobania od matki. 
Już w 3 dniu życia pisklęta potrafią, w tak charakterystyczny dla kur 
sposób, grzebać i dziobać. W drugim tygodniu życia pisklęta potrafią 
także zażywać piaskowych kąpieli. 

Stosow�ie:
Stosujemy dla piskląt ras nieśnych i mięsnych
od 1 dnia do 42 dnia odchowu – drobna kruszonka

Dzięki Kurce Naturce brojlery mają szeroką, głęboką i dobrze 
umięśnioną pierś. Uzyskane mięso ma ładny zapach i dobry smak. 

Stosow�ie:
Stosujemy dla kurcząt brojlerów przez cały okres odchowu

Brojler Super 1
Od 1 do 21 dnia życia, jako wyłączna pasza  –  drobna kruszonka

Brojler Super 2 
Od 21 do 42 dnia życia, jako wyłączna pasza  –  kruszonka

Brojler Super 3
Od 42 dnia życia do końca okresu odchowu  –  kruszonka

P�klę

Indyk

Kaczka i gęś

Jeśli kurom zapewnimy odpowiednie warunki, to będą spędzać mniej 
więcej połowę dnia na poszukiwaniu pożywienia. Podstawowe pory 
jedzenia to ranek i wieczór. Wyższa dawka paszy wieczorem powoduje, 
że kura ma więcej wapnia na produkcję jaja. Rano, po długim nocnym 
wypoczynku, ptakom  należy zapewnić możliwość równoczesnego 
posiłku, aby uniknąć niepotrzebnych sporów o jedzenie.

Stosow�ie:
Stosujemy dla kur niosek, jako wyłączną
paszę przez cały okres nieśności 

Stosow�ie: 
Stosujemy dla kaczek i gęsi od 1 dnia życia do końca odchowu

  Kaczka i gęś Super 1
  od 1 do 28 dnia (4 tygodnie) odchowu

  Kaczka i gęś Super 2
  od 28 dnia życia do końca okresu odchowu

Stosow�ie:
Indyk Super 1
Stosujemy dla indyczek i indorów
od 1 do 28 dnia odchowu

Indyk Super 2 
Stosujemy dla indyczek i indorów
od 28 dnia do 84 dnia (12 tygodnia) odchowu 

Indyk Super 3
Stosujemy dla indyczek i indorów 84 dnia do końca okresu odchowu 

Nioska
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