
Veronesi - Ζωοτροφές 
 

 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
 
ΤΥΠΟΣ 1P ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΛΕΥΡΙ 10/25 kgr 
Τροφή με κοκκιδιοστατικό. Η επιμελής άλεση των συστατικών και η 
επιτυχής εξισορρόπηση όλων των θρεπτικών συστατικών μας 
επιτρέπει να έχουμε μια τροφή πολύ ευκολόπεπτη για τα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης των νεοσσών. 
 
ΤΥΠΟΣ 2P ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΛΕΥΡΙ 10/25 kgr  
Τροφή με κοκκιδιοστατικό. Δεύτερη περίοδος ανάπτυξης, η 
διαφορετική σχέση Ενέργειας-Πρωτεΐνης ευνοεί την ιδανική 
ανάπτυξη των πτηνών έτσι ώστε να έχουμε κοτόπουλα πολύ καλά 
διαμορφωμένα με πολύ καλή ποιότητα κρέατος. 
 
TP ΤΡΑΧΑΝΑΣ 10/25 kgr 
Χρησιμοποιείται σε όλο τον κύκλο εκτροφής για όλα τα πτηνά της 
αυλής. 
 
POLLI 1 10/25 kgr ΤΡΑΧΑΝΑΣ 
Τροφή πλήρης με κοκιδιοστατικό παράγεται με παραδοσιακές 
πρώτες ύλες βιταμίνες και μέταλλα για μια αρμονική ανάπτυξη. 
 
POLLI 2 10/25 kgr ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΠΕΛΛΕΤ 
Τροφή με κοκιδιοστατικό, αντικαθιστά το polli 1 γύρω στην 30η 
ημέρα, κατάλληλο για ανάπτυξη και ωρίμανση κρέατος δημιουργεί 
και χρώματα στα φτερά. 
 
TP 10/25 kgr ΤΡΑΧΑΝΑΣ 
Πλήρης τροφή για όλα τα στάδια και για όλα τα πτηνά της αυλής, 
παράγεται με παραδοσιακές πρώτες ύλες. 
 
EXTRA 160FS 25 kgr ΑΛΕΥΡΙ 10/25 kgr ΤΡΑΧΑΝΑΣ 
Για αυγά καλής ποιότητας. 
 



 

ΚΑΤΣΙΚΟΠΡΟΒΑΤΑ 
 
ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ για νεογέννητα 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Πλήρης τροφή για τον απογαλακτισμό των μικρών αρνιών και 
κατσικιών. Μπορεί να ξεκινήσει από την 2-3η ημέρα ζωής μέχρι να 
περάσει στην στερεά τροφή, παρουσιάζει μια πολύ καλή 
πεπτικότητα με την χρησιμοποίηση πολύ πεπτικών ινών έτσι ώστε 
να αναπτυχθεί καλά το προστομάχι μειώνοντας με αυτό τον τρόπο 
τα προβλήματα του μετεωρισμού. 
 
LATIPECORA ΠΡΟΒΑΤΟ 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Τροφή συμπληρωματική για πρόβατα σε γάλα .Ημερήσια δόση 
είναι 500 gr ανά ζώο/ημέρα συνδικασμένα με χορτοτροφή μεσαίας 
καλής ποιότητας. 
 
LATICAPRA ΚΑΤΣΙΚΙ 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Τροφή συμπληρωματική για κατσίκια σε γάλα . Ημερήσια δόση 
είναι 800-2000 gr ανά ζώο/ημέρα συνδυασμένα με χορτοτροφή 
καλής ποιότητας. 
 
OVINI SC2 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Τροφή ευρείας χρήσης για κατσικοπρόβατα για γάλα και κυοφορία, 
περιέχει καλαμπόκι και φακές. 
 
SC4 ΘΡΥΜΑΤΙΣΜΈΝΟ 20 kgr 
Περιέχει καλαμπόκι, φακές, κριθάρι, χαρούπι. Eίναι για όλα τα ζώα 
αυλής, άλογα, μοσχάρια αγελάδες, κατσικοπρόβατα, κουνέλια. 
 

 

ΚΟΥΝΕΛΙΑ 
 
No 9 10/25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Τροφή με κοκκιδιοστατικό, χορηγείται ελεύθερα και στα κλουβιά και 
σε ελεύθερη πάχυνση. Η υψηλή ποσότητα πρωτεΐνης και η μίξη με 
βιταμίνες προσφέρουν ενέργεια που ικανοποιεί το ζώο και το 
αναπτύσσει σωστά. 
 



 

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑ 
 
VITELINA 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Για παραδοσιακό απογαλακτισμό συμπληρωματικά με 
γαλακτοκομική διατροφή 2 γεύματα με νερό και χορτοτροφή. 
 
18 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Συμπληρωματική τροφή με καλαμπόκι και καλής ποιότητας χόρτο 
μεσαίας ενέργειας και καλή αναλογία άμυλου. 
 
24 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Συμπληρωματική τροφή με καλαμπόκι και χόρτο. Περιέχει υψηλή 
ποσότητα δημητριακών και του δίνει υψηλή απόδοση ενέργειας. 
 
UNIFEED 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Πλήρης τροφή καλή σχέση πρωτεϊνών και υδατανθράκων. Ταΐζεται 
στο 50% και συνοδεύεται με χόρτο. 
 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΡΕΑΣ 
 
VBL 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Για πάχυνση ανακατεύεται στην καλαμποκιέρα σε σχέση 1-1,2 kgr 
για 100 kgr βάρους και σε ξηρή διατροφή με χόρτο με 1,5-1,8 kgr 
για 100 kgr ζώου. 
 
ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
 

 

ΧΟΙΡΙΝΑ 
 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Συμβουλευτείτε τον τεχνικό μας. 
 
G 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
 
L 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
 
ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ 
Συμβουλευτείτε τον τεχνικό μας. 
 
SUISSTAR 10 kgr ΠΕΛΛΕΤ μέχρι 30-35 ημέρες 
 
LINEA 20 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ από 12 μέχρι 25 kgr 



 
LINEA 30 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ από 25 μέχρι 30-35 kgr 
 
ΠΑΧΥΝΣΗ 
 
LINEA 40 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ από 35 μέχρι 80 kgr 
 
LINEA 50 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ από 80 μέχρι 120 kgr 
 
LINEA 60 25 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
 

 

ΠΟΥΛΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 
 
UR 10/60 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Φυτική τροφή διατήρησης. 
 
UR 2/18 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Φυτική τροφή διατήρησης. 
 
ΚΕΛΑ'Ι'ΔΗΜΑ 10/60 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. 
 
ΑΛΛΑΓΗ 10/60 kgr ΠΕΛΛΕΤ 
Με βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και μαγιά. 
 

 

PET FOOD 
 

ΣΚΥΛΟΣ 
 
BABY 5/15 kgr 30/10 (Πρωτ/λιπ) 
 
CROC 5/15 kgr 21/8 (Πρωτ/λιπ) 
 
SPORT 5/15 kgr 28/10 (Πρωτ/λιπ) 
 
SOUP 5 kgr 22/8 (Πρωτ/λιπ) 
 

ΓΑΤΑ 
 



SNACK 2 kgr 30/10 (Πρωτ/λιπ) 
 

 
 
 
 

  

 


