
Zaščitite vaše živali in povečajte vaše donose 

Pomočnik pri vzdrževanju zdravja 

• Za boljši razvoj kosti  

• Za boljšo kakovost jajčne lupine  

• Preprečuje nalaganje biofilma 

Paket popolne biološke zaščite 
Agrocid Tonic je del Paketa popolne biološke zaščite 

(Bioprotection Box) CID LINES, programa za zagotavljanje 

varnosti prehranske verige in povečanje donosov na kmetiji.  

Vse izdelke za izboljšanje in vzdrževanje 
zdravja perutnine lahko naročite tudi v 
spletni trgovini 

www.slepakura.si 



   Zastopa in prodaja:  

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o. 

Tržaška cesta 135,  SI-1000 Ljubljana 

t./f.: 01 2425 530    

m: 040 304 180, 031 659 804 , 041 419 793 

e: info@animalis.si  www.animalis.si 

 Spletna trgovina: www.slepakura.si 

Kaj je AGROCID TONIC? 

AGROCID TONIC je tekoči dodatek krmi za perutni-

no z devetimi minerali in oligoelementi, ki ga doda-

jamo v obdobju rasti in intenzivne proizvodnje. 

AGROCID TONIC je namenjen za podporo orga-

nizmu perutnine med razvojem skeleta, vro-

činskim stresom, spremembah krme, težavah pri 

operjanju in med vakcinacijami ali po njih. Koristen 

je tudi pri izboljševanju kakovosti jajčne lupine - de-

beline in čvrstosti v obdobjih prehranskega stresa. 

 

Najvišji rezultati so možni!  

V sodobni reji perutnine brojlerjev in puranov zahte-

vamo najvišje rezultate glede rasti in količine prire-

jenega mesa. Da lahko tako hitro rastejo in dosežejo 

želeno telesno maso, je nujna dobro razvita struktu-

ra kosti. AGROCID TONIC vsebuje fosfor in kalcij, 

ki sta odločilna elementa za vzdrževanje in podporo 

skeleta  (P.Y. Hester et al., 2003). 

Dobro znano je, da se kakovost in debelina jajčnih 

lupin poslabšata - zlasti pri starejših jatah nesnic -  

ko nesnice manj jedo, so bolne, ko izčrpajo kostne 

rezerve kalcija itd. Podpiranje zdravja z Agrocid toni-

kom v teh težavnih obdobjih se je izkazalo za zelo 

učinkovito. AGROCID TONIC oskrbuje nesnice tudi s 

cinkom, ki ima poglavitno vlogo v imunskem odzivu, 

celjenju ran, regeneraciji kože in proizvodnji hormo-

nov (testosterona in kortikosteroidov). Cink je nujen 

tudi za oblikovanje jajčne lupine (International 

Journal of Poultry Science 7(8), 757-764, 2008). 

Preprečevanje nalaganja 

biofilma  

Dodana vrednost AGROCID TONIC-a! 

V brojlerskem hlevu   so bili nipli zamašeni z 

naslagami, tako vodnega kamna zaradi trde  

vode, kot drugih primesi. Po dodajanju raztopi-

ne AGROCID TONIC v razmerju 1 liter na 1000 

litrov vode 3 dni na teden (vsak teden) so bili 

nipli ponovno čisti. 

 

Uporaba  

• AGROCID TONIC je krmni dodatek za perut-

nino, ki se uporablja kot dodatek pitni vodi.  

• Z dozatronom odmerjajte 0,5 – 1 l raztopine 

AGROCID TONIC na 1000 l vode za napaja-

nje živali.   

Če je potrebno, pripravite predraztopino. 

• Sestavine: fosfor, cink, kalcij, baker, magnezij, 

mangan, natrij, kobalt in železo.  

    prej   potem 


