
 

Avantajele utilizării furajelor vivabio: 

*materii prime naturale 

*reţete performante, echilibrate optim nutriţional  

*conţin extracte naturale de plante 

*proteină vegetală cu digestibilitate ridicată 

*furajele vivabio nu conţin făinuri proteice animale, antibiotice sau alte substanţe interzise 

*furajele vivabio sunt fabricate şi distribuite conform standardelor de calitate ISO 22000.  

*furajele granulate sunt consumate cu plăcere de către curcani 

*curcanii cresc deosebit de mari, sănătoşi şi au carne gustoasă 

ADĂPOSTUL 
*Să fie curat, dezinfectat şi încălzit înainte de sosirea puilor 

*Protecţie împotriva rozătoarelor 

AŞTERNUTUL  

*Se aşează uniform talajul sau paiele (uscate,curate) într-un strat de10 cm.  

*Se amplasează hrănitorile şi adăpătorile pe aşternut (sub bec), acestea se vor ridica pe 

masură ce puii cresc, pentru ca ei să poată consuma uşor apa şi furajele. Înălţimea 

adăpătorilor şi hrănitorilor va fi reglată astfel ca partea de jos a acestora să fie la nivelul 

spatelui puilor.  

LUMINA 

*Se asigură cu ajutorul becurilor (şi natural după 3 luni). Durata luminii va fi de 24 ore/zi în 

prima săptămână, apoi 23-24 ore/zi, putându-se ajunge la 14 ore/zi după 3 luni. 

!Atenţie: în primele 2 săptămâni puii de curcă nu se orientează prea bine, de aceea trebuie 

să-i ajutaţi să găsească hrănitorile şi să consume hrană şi apă.  

FURAJAREA ŞI ADĂPAREA: 

*Hrănitorile şi adăpătorile se vor amplasa sub sursa de lumină pentru a favoriza găsirea şi 

consumul hranei. 

*0 - 4 săptămâni nutreţ granulat vivabio      NC 1610 STARTER CURCANI 

*4 - 8 săptămâni nutreţ granulat vivabio      NC 1620 CREŞTERE CURCANI I 

*8 -12 săptămâni nutreţ granulat vivabio     NC 1630 CREŞTERE CURCANI II 

*după 12 săptămâni nutreţ granulat vivabio NC 1640 FINISARE CURCANI sau  

                                                     concentrat CC 1000 + cereale măcinate 

*Apa se asigură la discreţie, permanent proaspătă. Pentru a evita deteriorarea aşternutului şi 

udarea puilor vă recomandăm să folosiţi adăpători destinate puilor, comercializate în 

magazinele de furaje. 

TEMPERATURA 

*Se vor respecta întocmai temperaturile indicate în tabel, cu menţiunea că în primele 4 

săptămâni nu se admit abateri de la valorile optime recomandate. Este important să folosiţi 

becuri infraroşii (pe care le găsiţi şi în magazinele noastre), care încălzesc eficient puii şi 

furnizează totodată intensitatea luminoasă optimă. Un bec infraroşu are 6000 ore de 

funcţionare, deci o durată lungă de viaţă şi un consum mic de energie, ceea ce înseamnă 

economie şi eficienţă. 

!Becurile normale pentru iluminat nu asigură şi temperatura optimă necesară puilor.  

 Utilizaţi becurile infraroşii, optime pentru încălzirea puilor. 

furajare sănătoasă 

Creşterea curcanilor 
Magazine  proprii: Oradea 0259-428075 / 0359-800206 

Salonta: 0740-483326, Beiuş: 0728-172566, Diosig: 0728-172565 

Tileagd: 0745-240977, Vadu Crişului: 0742-019239  



Vârsta 

săptămâni 

Greutate 

(kg) 

Consum de 

furaj (kg) 

Greutate 

(kg) 

Consum de 

furaj (kg) 

  Femele             Masculi   

1 0,15 0,15 0,16 0,15 

2 0,35 0,44 0,38 0,48 

3 0,64 0,90 0,73 1,03 

4 1,03 1,56 1,22 1,86 

5 1,53 2,42 1,86 2,98 

6 2,14 3,53 2,65 4,44 

7 2,83 4,90 3,56 6,23 

8 3,59 6,50 4,56 8,34 

9 4,39 8,23 5,63 10,71 

10 5,21 10,14 6,77 13,35 

11 6,03 12,21 7,94 16,23 

12 6,84 14,43 9,14 19,34 

13 7,64 16,76 10,35 22,65 

14 8,41 19,21 11,57 26,15 

15 9,16 21,77 12,77 29,86 

16 9,88 24,44 13,95 33,77 

20 12,38 35,61 18,53 51,13 

 

Densitate  recomandată Vârsta 

săptămâni 

Temperatura 

grade Celsius  

   Vârsta Curcani/mp 1 34 

0-7 zile 20 2 30 

1-6 săptămâni 10 3 26 

7-14 săptămâni 5 4 24 

15-20 săptămâni 3 5 20 

>20săptămâni  1-2 dupa 6 16 

 

Tratamente şi recomandări: 

*Asigurarea temperaturii optime indicată în tabel este obligatorie în primele 4 săptămâni. 

*Puii trebuie să aibă permanent aer curat, temperatura optima, furaj şi apă la discreţie.  

*Se vor urmări puii mult mai des in primele 7 zile, deoarece au tendinţa să se aglomereze 

(mai ales în colţuri) şi în multe situaţii aglomerarea duce la moarte prin asfixie (în special 

noaptea dacă temperatura este prea mică). 

*Recomandăm utilizarea acidifianţilor în apa de băut, mai ales în primele 3 săptămâni. 

*În primele 14 zile recomandăm administrarea de vitamine în apa de băut sub forma de 

complex polivitaminic 1 ml/1 litru apă. 

*Puii de curcă se vaccinează contra Pseudopestei aviare la 10, 21 şi 42 zile. 

*La aproximativ 2 luni de viaţă se recomandă un tratament peventiv antiparazitar, cu 

Enteroguard tablete, care se se administrează 1 tabletă/3 kg viu, timp de 5 zile.  

*În cazul apariţiei unor semne de boală adresaţi-vă imediat unui medic veterinar sau la sediul 

firmei noastre, tel 0259-428.075.  

 


