Vaše Zemědělské služby Dynín, a.s. - partner dobrého hospodáře

VÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ PRO
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A RYBY

PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ – NABÍZENÝ SORTIMENT
KRMNÁ SMĚS

BROJLEŘI

KACHNY

KUŘICE
NOSNICE
KŘEPELKY
KRŮTY

BAŽANTI

PRASATA

ZNAČENÍ

POPIS VÝROBKU

BR1

výkrm brojlerů do 14 dnů

BR2

výkrm brojlerů do 28 dnů

BR3

výkrm brojlerů do konce výkrmu

KCH1

chovné kachny – reprodukční klid

KCH2

chovné kachny – intenzivní snáška

VKCH1

kachňata – do 22 dnů stáří

VKCH2

kachňata – od 22 dnů stáří

K1

odchov kuřic – do 11 týdnů stáří

KZK

odchov kuřic – od 12 týdnů stáří

N1

nosnice – intenzivní snáška

N2

nosnice – po ukončení intenzivní snášky

KŘEPELKY

kompletní krmivo pro křepelky

KR1

výkrm krůťat do 3 týdnů stáří

KR2

výkrm krůťat do 6 týdnů stáří

KR3

výkrm krůťat od 6 týdnů stáří do konce výkrmu

BŽ1

bažantí a koroptví kuřata do 3 týdnů

BŽ2

bažantí a koroptví kuřata do 5 týdnů

BŽ3

bažantí a koroptví kuřata od 5 týdnů

BŽN

bažantí a koroptví nosnice

ČOS

selata od 8 do 15 kg živé hmotnosti

A1

předvýkrm od 15 do 35 kg živé hmotnosti

A2

výkrm od 35 do 65 kg živé hmotnosti

CDP

výkrm nad 65 kg živé hmotnosti

DynSTAR Allium

startérová směs pro telata po mlezivovém
období do 3 měsíců věku, obsahuje
antiparazitikum na bázi česneku

ČOT-B

doplňková směs pro telata bílkovinná

DO

pro výkrm býků a dojnic

SKOT

KONĚ
KRÁLÍCI, HLODAVCI
LESNÍ SPÁRKATÁ ZVĚŘ
RYBY

OBJEDNÁVKY:

Light

pro koně (lehčí zátěž)

Sport

pro koně (v zátěži a sportu)

KKV - s kokcidiostatikem

výkrm králíků (s kokcidiostatikem)

KKV - bez kokcidiostatika

výkrm králíků (bez kokcidiostatika)

LSZ

přikrmování lesní spárkaté zvěře

KP2

pro kaprovité ryby

CarpStar

krmná a vnadící směs pro kaprovité ryby

E-SHOP:
www.eshop.zsdyn.cz

Prodejna krmných směsí
a hospodářských potřeb
ZS Dynín

PRODEJNA DYNÍN:
387 021 337

Provozní doba:
Po - Pá 7:00 - 16:00

PRODEJNA TRHOVÉ SVINY:
386 322 142

Dynín 92 • tel: 603 144 750
e-mail: prodejna@zsdyn.cz

