
Sposób pobierania paszy przez indyki znacznie różni się od sposobu w jaki pobierają ją kury. Indyki bardzo łatwo rozsypują 

paszę, gdyż jedzą szybko i łapczywie. Z tego względu bardzo ważnym jest, aby dobrać karmidła odpowiednio do rodzaju 

hodowli oraz indywidualnych potrzeb. Nasza firma oferuje dwa rodzaje uniwersalnych karmideł, które mogą być 

wykorzystywane w okresie całego cyklu hodowli. W fazie odchowu indora i indyczki montujemy mały talerz, natomiast w fazie 

tuczu indora oraz indyczki duży. 

Karmidła z małym talerzem

Karmidła z małym talerzem przeznaczone są do odchowu 

indora oraz indyczki.

ZALETY:

karmidło SP z małym talerzem

obsługują do 60 szt. ptaków.

przeznaczone są dla ptaków od 1 dnia życia do 8 kg.

Karmidła z dużym talerzem

Karmidła z dużym talerzem przeznaczone są do tuczu 

indora i indyczki. 

obsługują do 50 szt. indorów oraz do 60 szt. indyczek,

przeznaczone są  dla ptaków o wadze od 8 do 22 kg.

karmidło SP z dużym talerzem
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Karmidła Codaf

karmidło Codaf posiada 12 miejsc

karmidła bez kołnierza przeznaczone  do odchowu 

indora i indyczki obsługują do 60 szt. ptaków,

karmidła z kołnierzem przeznaczone do tuczu indyczki , 

obsługują do 60 szt. indyczek,

prosta regulacja krawędzi przy odchowie piskląt

indyczych zapewnia łatwy dostęp do paszy,

łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu higieny,

karmidła są szczególnie odporne na uszkodzenia 

mechaniczne,

talerz z wysokim zaokrąglonym brzegiem minimalizuje 

straty paszy oraz zapobiega uszkodzeniom mięśni

piersiowych ptaków,

wysokiej jakości materiały użyte do produkcji karmideł

gwarantują ich długą żywotność,

pokrywa i ramiona wykonane są ze stali nierdzewnej, 

karmidło dostępne jest z zieloną miską, 

z powodzeniem mogą być stosowane w hodowli

gęsi i kaczek.

karmidła z kołnierzem przeznaczone do tuczu indora

obsługują do 50 szt. indorów.



ZALETY:

poidło obsługuje do 80 szt. ptaków w fazie odchowu

poidło obsługuje do 30 szt. ptaków w fazie tuczu

Poidła dzwonowe dla odchowu i tuczu 

Poidła miseczkowe dla odchowu i tuczu 

Ptaki trącając wahadełko otwierają zawór z czystą wodą, 

która napełnia miseczki. W zależności od okresu chowu

stosujemy odpowiednio: małą miskę w fazie odchowu

i  dużą miskę w fazie tuczu indyków.

ZALETY:

poidło z niskim kołnierzem
obsługuje do 60 szt. ptaków 

w fazie odchowu

poidło z wysokim kołnierzem
obsługuje do 85 szt. ptaków 

w fazie tuczu

Augustowo 6, 86-022 Dobrcz, tel.+48 52 364 96 07, fax +48 52 364 96 08, e-mail: info@wesstron.pl

WWW.WESSTRON.PL

wesstron

POIDŁA DLA INDYKÓW

owalny kształt miski zapewnia małym ptakom łatwy 
dostęp do wody,

przy użyciu specjalnego kołnierza można zwiększyć
średnicę i pojemność miseczki poidła dla odchowu,
co sprawi, że może ono służyć ptakom w fazie tuczu,

prawidłowa ilość wody dostosowana jest do wieku
i wagi ptaków,

zapewnia ptakom stałą i świeżą wodę, dzięki czemu 
są zdrowsze i mniej zestresowane,

konstrukcja poideł umożliwia utrzymanie suchej ściółki,

dno ze stali nierdzewnej stymuluje ptaki do picia wody
i zapobiega wydziobywaniu dziur,

średnica rury PCV doprowadzającej wodę wynosi 
2,2 x 2,2 cm, 

budowa poideł umożliwia utrzymanie wyższego 
poziomu wody, w porównaniu z innymi podobnymi 
naczyniami,

odpowiednia konstrukcja i montaż systemu pojenia 
umożliwia ptakom swobodne przejście pod liniami 
wody, 

łatwe w utrzymaniu czystości,

dostępne w kolorze czerwonym.

wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,

odpornego na niskie i wysokie temperatury oraz urazy 

mechaniczne, może być użytkowane przez wiele 

sezonów,

montaż poideł odbywa się najczęściej poprzez ich
podwieszenie, ale z powodzeniem można je także 
postawić na ziemi,

odpowiedni zawór automatycznie blokuje lub 
odblokowuje dopływ wody, co zapewnia utrzymanie
stałego poziomu wody w miskach,
 
idealnie sprawdzają się w hodowli indyków na wybiegu 
oraz na ściółce,

łatwe w utrzymaniu czystości,

proste w montażu i obsłudze,

posiadają balast, który może być wypełniony wodą 
lub piaskiem,

dostępne w kolorze czerwonym.
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