
NOWE MIESZANKI DELI NATURE
PTAKI



Deli Nature jest specjalistą w tworzeniu mieszanek dla ptaków.  Przywiązujemy dużą
wagę do jakości, a wszystkie składniki podlegają najsurowszym normom. Unikalny
proces produkcji i czyszczenia gwarantuje najwyższej jakości mieszanki na rynku.

Aby wzmocnić naszą wiodącą pozycję, asortyment poszerza się o kilka unikalnych
mieszanek. Teraz jesteśmy w stanie jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby pasjonatów i

naszych pierzastych przyjaciół.



CANARIES / KANARKI
52 – CANARY BREEDING 20KG NEW

INFORMACJE:
• Unikalna mieszanka dla kanarków

kolorowych i śpiewających.
• Z chią, białą perillą i białą sałatą
• Z kaszą gryczaną jako dodatkowym

źródłem białka

SKŁAD:
Kanar, nasiona czarnuszki, perilla biała,
siemię lniane, chia,koniczyna,konopie, kasza
gryczana, sałata  biała.



FOREIGN FINCHES / ZIĘBY
42 – ZEBRA FINCH SUPREME 20KG NEW

INFORMACJE
• Wysokiej jakości mieszanka dla zięb i

zeber; idealna dla ptaków wystawowych
• Z dużą zawartością prosa japońskiego i

prosa senegalskiego

SKŁAD:
Żółte proso senegalskie, kanar, proso
japońskie, proso białe, nasiona czarnuszki



FOREIGN FINCHES/ZIĘBY AFRYKAŃSKIE
43 - AFRIKAN TROPICAL FINCHES SUPREME 20KG NEW

INFORMACJE:
• Specjalna mieszanka dla zięb afrykańskich, takich 
jak amadyny,rudowłose,srebrnodzioby.
•Duża różnorodność nasion prosa i 
prosa japońskiego

• Z trawą krupówki,białą perillą i cykorią.

SKŁAD:
Proso senegalskie żółte,kanar,proso japońskie, proso 
senegalskie czerwone,krupówka 
pospolita,murzynek,pachnotka biała,cykoria,siemię
lniane.



BRITISH FINCHES / ZIĘBY BRYTYJSKIE I PAPUGI
63 – GERMINATION SEED BRITISH FINCHES & PARAKEETS 15KG NEW

INFORMACJE:

• Gruboziarnista mieszanka kiełkująca idealna dla większych 
dzikich ptaków,np gile.

• Odpowiednia również dla papug.

• Urozmaicona mieszanka z fasolą adzuki, wyką,soczewicą, i 
słonecznikiem piccolo.

• Kiełkujące nasiona są lekkostrawne i mają wysoką
wartość odżywczą.

                                                                                                             .

SKŁAD:
Fasolga mung, krokosz brawierski, groszek, 

fasola azuki, wyka, słonecznik piccolo czarny, 
soczewica, rzepak,gryka, kanar, ostropest 
plamisty, konopie.



BRITISH FINCHES / KARDYNAŁY
45 - CARDINAL MIX 15KG NEW

INFORMACJE:
• Najlepsza mieszanka dla wszystkich 
kardynałów, takich jak kardynał czerwony czy 
kardynał cynobrowy
• Duża różnorodność nasion, ponad 18 
składników.
• Z białą perillą, pestkami słonecznika piccolo 
czarny, nasionami sosny, ostopestem 
plamistym i jarzębiną.

SKŁAD:
Kanar, proso białe, owies obrany, krokosz 
brawierski, proso żółte, proso czerwone, kasza
gryczana,murzynek, konopie, proso japońskie, 
ryż niełuskany, proso senegalskie żółte, 
słonecznik piccolo czarny, pachnotka biała, 
siemię lniane, nasiona sosny Aleppo, jarzębina



LARGE PARAKEETS / ŚREDNIE PAPUGI
73 – LARGE PARAKEET SUPREME FRUIT 20KG NEW

INFORMACJE:
• Mieszanka z szeroką gamą nasion i 5%
owoców i jagód.
• Lekka mieszanka bez nasion słonecznika,
dostosowana do potrzeb dużych papug.

SKŁAD:
Proso żółte, proso białe, kanar, kasza
gryczana,krokosz brawierski, proso czerwone, owies
łuskany, ryż niełuskany, szpinak, siemię lniane, sorgo
czerwone, pszenica, konopie, rzodkiew, owies, sorgo
białe, rodzynki, jagody jarzębiny, kawałki kiwi, kasza
gryczana, czarnuszka, fasola mung.



Deli Nature jest uprzewilejowanym partnerem ACTP(Stowarzyszenie na rzecz 

Ochrony Papug Zagrożonych). Jesteśmy bardzo zaangażowani  w karmienie 

ekskluzywnych kolekcji papug w różnych miejscach oraz w reintrodukcję ary 

Spixa w ich naturalnym środowisku Caatinga w Brazylii.

W ścisłej współpracy z dietetykami z ACTP opracowano nasze nowe mieszanki. 



PARROTS 
27 - COOKING MIX 15KG NEW

INFORMACJE:
• Doskonała mieszanka do gotowania dla średnich
i dużych papug.
• Szeroka gama fasoli i grochów, takich jak fasola 
azuki, fasola biała i czarna, ciecierzyca, groszek
żółty i zielony.
• Z soczewicą i komosą ryżową.
• Z powodzeniem stosowana w ośrodku 
hodowlanym ACTP w Berlinie w kolekcji amazonek 
karaibskich.
SKŁAD:
Soczewica, ciecierzyca, groszek zielony, groszek 
żółty, jęczmień, komosa ryżowa, fasola mung, 
fasola azuki, kukurydza, fasola czarna, fasola biała.



PARROTS
28 - GERMINATION SEEDS PARROTS 10KG NEW

INFORMACJE:
• Zróżnicowana mieszanka kiełkująca specjalnie
opracowana dla ośrodka hodowlanego papug ACTP
w Berlinie
• Doskonała dla ar, czarnych kakadu, dużych
białych kakadu, takich jak Suplhur-Crested i
Moulccan Cockatoo.

SKŁAD:
Słonecznik prążkowany, słonecznik czarny, krokosz
brawierski, kukurydza, pszenica biała, pestki dyni,
kasza gryczana, sorgo białe, ostropest plamisty,
fasola mung, orzechy cedrowe, owies,ciecierzyca



PARROTS SPECIALS
24 - PARROTS CAATINGA 15KG NEW

INFORMACJE:
• Unikalna mieszanka specjalnie opracowana do
karmienia Ary Spixa (mała ara niebieska).
• Idelna dla mniejszych gatunków ary, takich jak ara
żółtodzioba, marakana
• Idelna również dla większych gatunków Ar i
papug, które wymagają cięższej diety.

SKŁAD:
Słonecznik prążkowany, słonecznik biały, słonecznik
czarny, krokosz brawierski, kasza gryczana, owies
szpiczasty, ryż niełuskany, sorgo białe, sorgo
czerwone, owies obrany, proso białe,
rodzynki,jęczmień, płatki grochu, kawałki marchwii,
pestki dyni, konopie, plastry banana, orzechy
cedrowe, kanar, prażona pszenica, kawałki orzecha
włoskiego, prażona kukurydza, obrane orzechy
ziemne.



PARROTS SPECIALS
25 - TROPICAL FRUIT 15KG NEW

INFORMACJE:
• Unikalna mieszanka zawierająca 35% owoców i
jagód, w tym rodzynki, banan, papaję, ananas, kiwi,
jabłko, jagody jałowca i jarzębiny, papryczki chilii i
owoce dzikiej róży.
• Dodane orzechy sprawiają, że ta mieszanka to
prawdziwa uczta dla Twojej papugi.
• Zawiera ostropest plamisty

SKŁAD:
Słonecznik paskowany,krokosz brawierski, rodzynki, 
plastry banana, obrany owies,jęczmień, owies, kasa 
gryczana, sorgo białe, pestki dyni, kukurydza dmuchana,
pszenica dmuchana, kawałki jabłek,kawałki 
ananasa,kawałki papai, kawałki kiwi, owoce dzikiej 
róży,ostropest, jagody jarzębiny, obrane orzeszki 
ziemne, papryczki chili, obrane orzechy laskowe, 
orzechy brazylijskie, kawałki orzechów włoskich.
cedrowy.



PARROTS SPECIALS
26 - EXQUISIT NUT 15KG NEW

INFORMACJE:
• Wysokotłuszczowa mieszanka zawierająca 20% 
obranych i nieobranych orzechów; w tym orzechy 
ziemne, orzechy laskowe, migdały, orzechy włoskie 
i orzechy cedrowe.
• Dodatek owoców sprawia, że jest to prawdziwa 
uczta dla Twojej papugi.
• Zawiera ostropest plamisty.

SKŁAD:

Słonecznik biały, krokosz brawierski, słonecznik 

paskowany,sorgo białe, owies obrany, jęczmień, owies, 

kasza gryczana,orzeszki ziemne obrane,słonecznik obrany, 

pestki dyni, rodzynki jasne, kukurydza dmuchana, pszenica 

dmuchana, orzeszki ziemne, migdały, orzechy laskowe, 

ostropest plamisty, plastry banana, obrane orzechy 

laskowe,orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy 

brazylijskie, kawałki papai, papryczki chili, owoce dzikiej

róży.



UWAGA

W przygotowaniach i w trakcie hodowli zespół ACTP przywiązuje dużą wage do 

gotowanych, namoczonych i kiełkujących nasion.

Są one doskonałym źródłem lekkostrawnych witamin i składników 

odżywczych. Stymulują kondycję lęgową ptaków. 



NOWE MIESZANKI DELI NATURE
KRÓLIKI & GRYZONIE



Deli Nature to wiodący ekspert w żywieniu królików i gryzoni. Jego unikalny 
proces produkcyjny pozwala na produkcję szerokiej gamy mieszanek, które 

doskonale spełniają potrzeby żywieniowe. Ściśle wyselekcjonowana i bogata 
różnorodność surowców sprawia, że produkty Deli Nature są niepowtarzalnymi 

mieszankami. Deli Nature oferuje mieszanki podstawowe(basic), premium i super 
premium. 



Wysokiej jakości mieszanka pełnoporcjowa dla królików z dużą zawartością
surowego błonnika(min.lucerny i tymotki). Zapewenia powolne trawienie i 
pozwala utrzymać optymalną kondycję. Ma wysoką zawartość
ekstrudowanego granulatu, marchewkę, buraki, unikalną miesznkę
ziół(pietruszka, kolendra, papryka,seler,tymianek).

• Wzbogacony granulatem z tymotki, bogatym w celuzozę i długie włókna
• Brak dodatku pełnych ziarek
• Wysoka zawartość surowego błonnika (16%)
•  Zawartość surowego błonnika odgrywa ważną rolę we wspomaganiu procesu 
tworzenia flory jelitowej królików. Deli Nature Sensitive zapewnia kontrolę wagi 
starszych królików.
• Zawiera warzywa (marchewka, groszek, burak)
• Wzbogacony o wyjątkową mieszankę ziół
• Niska zawartość cukru i skrobi
Skład: Produkty pochodzenia roślinnego 64,0%(25% lucerna i 5% tymotka), zboża 
18%,warzywa 11%,owoce 2,5%,minerały 1,4%,nasiona 1%,oleje i tłuszcze 0,3%.
Składniki analityczne: białko surowe 16%, tłuszcz surowy 4%, popiół surowy 

6,9%,włókno surowe 16%,wapń 1,1%,fosfor 0,5%,sód 0,1%.

Dodatki paszowe: dodatki dietetyczne(/kg): 3a672a Witamina A 14.450 IE, 
3a671 Witamina D3 2.000 IE, 3a700 Witamina E (octan all-rac-alfa-tokoferylu) 
75mg.

Tymotka jest bogatka 

w błonnik surowy i ma 
dobry stosunek CA/P. 
Deli Nature Sensitive 

zawierają granulki 
tymotki 12mm. 

KRÓLIK: SUPER PREMIUM 
(DWARF)RABBITS SENSITIVE 15KG IMPROVED 

RECIPE



Wysokiej jakości kompletna mieszanka dla świnek morskich z dużą
zawartością błonnika surowego(min. z lucerny i tymotki). Zapewnia powolne 
trawienie i wpływa na utrzymanie optymalnej kondycji. Ma wysoką
zawartość ekstrudowanego granulatu i łatwostrawne składniki i dodatkiem 
witaminy C. W jej skład wchodzą min.owoce dzikiej róży(naturalnie bogate w 
wit C),marchew i zioła(pietruszka, kolendra,papryka słodka,seler,tymianek).

• Z lucerną i tymotką. Bogata w błonnik-odpowiedzaln za dobre trawienie. 
• Zawiera ekstrudowane lekkostrawne składniki.
• Dodatkowa witamina C dla optymalnej kondycji i zdrowia
• Wzbogacona o wyjątkową mieszankę ziół
• Z marchewką i owocami dzikiej róży

Skład:produkty pochodzenia roślinnego 66%(lucerna 24% i tymotka 6%),zboża 

18%,warzywa 12%,minerały 1,4%,owoce 1%,oleje i tłuszcze 0,3%.

Składniki analityczne:białko surowe 15%, tłuszcz surowy 3%,popiół surowy 

7%,włókno surowe 1%,fosfor 0,5%,sód 0,1%.

Dodatki paszowe-dodatki dietetyczne (/kg): 3a312 Witamina C (monofosforan 
askorbyly Sól sodowo-wapniowa) 675mg, 3a672a Witamina A 15.000 IE, 3a671 
Witamina D3 2.000 IE, 3a700 Witamina E (octan all-rac-alfa tokoferylu) 75mg.

12mm granulki peletu Tymotki-
zimno i luźno prasowane w celu 
zachowania struktury włókien

Timothy
Phleum pratense

Alfalfa
Medicago sativa

ŚWINKA MORSKA: SUPER 
PREMIUM GUINEA PIGS SENSITIVE 
15KG NEW



Więcej informacji na temat wszystkich mieszanek można znaleźc na
www.delinature.be

Znajdź nas na: Facebook

https://www.delinature.be/en/home-3/
https://www.facebook.com/delinaturebird

