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شرکت ایتالیایی  Manitoba SRLبا بهرهگیری از دهها سال تجربه و با بهکارگیری علوم نوین درزمینهٔ پرورش پرندگان و
حساسیتهای ویژه در انتخاب غالت و دانهها و کنترل دقیق فرآیندها از مبدأ تا بستهبندی و تحقیقات مستمر درزمین ٔه فرمول
نویسی ،خوراکهای بسیار جدیدی را برای هر مرحله از پرورش پرندگان تولید مینماید.
محصوالت این شرکت بر اساس تجربه سومین نسل از کارشناسان پرورش پرندگان زینتی و کبوترهای مسابقهای حاصلشده
است که همگی ریشه در عالقه و اشتیاق به پرورش پرندگان دارد و اکنون این صنعت یکی از صنایع برتر در اروپا و شاخه
پرورش پرندگان محسوب میگردد.
امروز شرکت  Manitobaپیشرو در بخش پرورش پرندگان زینتی بوده و همچنین درزمینهٔ مسابقات کبوترها و بخش جوندگان
نیز فعالیت دارد.
محصوالت شامل دانهها و غالت مجزا و مخلوطهای ویژه برای قناریها ،گونههای خاص ،پاراکیتها ،طوطیها ،پرندگان
جنگلی ،جوندگان و غیره میباشد.
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خوراک میکس طوطیسانان متوسط و بزرگ

مخلوط کامل برای طوطیسانان بزرگ و متوسط
ترکیبات :دانه گلرنگ ،گندم ،تخمه آفتابگردان راهراه ،تخمه
آفتابگردان مصری ،جو پوستکنده ،دانه نخودفرنگی ،سرگوم
سفید ،ذرت سفید ،ذرت اکسترود ،ذرت رول شده ،بادامزمینی
پوستکنده ،بادامزمینی کامل و گردو
قیمت (لایر)

کد کاال
26060/8

وزن
800gr

تعداد در کارتن
6

1,300,000

26060

15KG

1

21,000,000

خوراک میکس کاسکو و سایر طوطیسانان آفریقایی  +میوه و پلت نکتار

مخلوط کامل خوراک ویژه کاسکو و سایر طوطیسانان آفریقایی
مناسب برای مصرف روزانه ،حاوی  %13میوه و  %5پلت نکتار Manitoba
ترکیبات :تخمه آفتابگردان سفید مصری ،دانه گلرنگ ،گندمسیاه ،تخمه آفتابگردان
سفید و مشکی ،سرگوم سفید ،جو سفید ،آفتابگردان ماریکا ،دانه نخودفرنگی ،پوسته
صدف ،ذرت رول شده ،جو ،گندم ،ذرت اکسترود ،ذرت پفکرده ،زردآلو خشکشده،
چیپس موز خشکشده ،کشمش ،پاپایا خشکشده ،آناناس خشکشده ،تخمه کدو،
بادامزمینی کامل ،بادامزمینی پوستکنده ،ذرت سفید ،فلفل چیلی ،خرنوب ،تخم
شاهدانه ،تخم کاج سوییسی ،میوه گل رز و پلت نکتار Manitoba

کد کاال
26061/2
26061

وزن
2KG
15KG

تعداد در کارتن
4
1

قیمت (لایر)

3,160,000
22,000,000
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خوراک ویژه درمانی انواع طوطیسانان  +میوه و پلت نکتار

مخلوط کامل خوراک درمانی طوطیسانان مختلف دارای اضافهوزن و در معرض مشکالت
کبدی؛ خصوصاً آمازونها و کاکادوهای کوچک.
حاوی مقدار کمی تخمه آفتابگردان %15 ،میوه و حبوبات و  %5پلت نکتار Manitoba
ترکیبات :دانه گلرنگ ،گندمسیاه ،جو ،تخمه آفتابگردان سفید مصری ،جو پوستکنده،
آفتابگردان ماریکا ،دانه نخودفرنگی ،سرگوم سفید ،خرنوب ،ذرت رولشده ،گندم ،کشمش،
باقاال ،بادامزمینی پوستکنده ،پوسته صدف ،ذرت پفکرده ،فلفل چیلی ،ذرت اکسترود شده،
زردآلو خشکشده ،پاپایا خشکشده ،چیپس موز ،بادامزمینی کامل ،هویج خشکشده ،دانه کاج
سوییسی ،میوه گل رز ،تخم کدو و پلت نکتار Manitoba

کد کاال
26065/2

وزن
2KG

تعداد در کارتن
4

قیمت (لایر)

3,200,000

خوراک میکس انواع طوطیسانان آمازون  +میوه و پلت نکتار

مخلوط کامل خوراک ویژه انواع طوطیسانان آمازون
حاوی  %12میوه و  %5پلت نکتار Manitoba
ترکیبات :تخمه آفتابگردان سفید مصری ،دانه گلرنگ ،گندمسیاه ،سرگوم سفید ،دانه
نخودفرنگی ،پوسته صدف ،باقاال ،ذرت رول شده ،جو ،گندم ،ذرت اکسترود ،ذزت
سفید ،ذرت پفکرده ،زردآلو خشکشده ،چیپس موز ،کشمش ،تخم کدو ،بادامزمینی
پوستکنده ،فلفل چیلی ،خرنوب ،بادام ،هویج خشکشده ،تخم کاج سوییسی ،میوه گل
رز ،فندقی برزیلی ،بادام و پلت نکتار Manitoba

کد کاال
26062/2

وزن
2KG

تعداد در کارتن
4

قیمت (لایر)

3,160,000
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خوراک میکس حاوی میوه و آجیل انواع طوطیسانان

مخلوط میوههای خشکشده ( ، )%68سبزیجات ،اکسترود و دانهها برای
انواع طوطیسانان
ترکیبات :نخودفرنگی و تخمه آفتابگردان سفید کنیایی ،بادامزمینی
خردشده ،کشمش ،هویج ،چیپس موز ،ذرت پختهشده ،تخم کدوتنبل،
خرنوب (گیاه دارویی) ،بادام ،فندق ،ذرت اکسترود ،پاپایا خشکشده،
آناناس خشکشده ،زردآلو خشکشده ،میوه گل سرخ ،گردو ،ماکادمیا،
آجیل برزیلی ،پرتغال ،کیوی ،لیمو ،گیالس و فلفل چیلی
کد کاال
26064/7
26064

تعداد در کارتن
6
1

وزن
700gr
4KG

قیمت (لایر)

1,460,000
8,560,000

خوراک کامل متعادل انواع طوطیسانان  +میوه و پلت

خوراک کامل متعادل مناسب برای انواع طوطیسانان حاوی پلت گیاهی و میوههای
خشکشده .این ترکیب با ارزشهای غذایی باال و طعم فوقالعادهاش برای تمامی گونههای
طوطیسانان متوسط و بزرگ مناسب است .شکلها و رنگهای مختلف این محصول
عملکردی ضدافسردگی دارد و غذا خوردن را به فعالیتی سرگرمکننده تبدیل میکند%15 .
این محصول با میوههای خشکشده غنیشده است.
ترکیبات :غالت ،عصاره پروتئین گیاهی ،میوه خشکشده ،فرآوردههای گیاهی ،سبزیجات،
انواع تخممرغ و فرآوردههای بر پایه تخممرغ ،مواد معدنی ،روغن ماهی و آفتابگردان،
شکر و مخمر

کد کاال
26053/2

وزن
2KG

تعداد در کارتن
4

قیمت (لایر)

3,800,000
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خوراک کامل آرا و سایر طوطیسانان متوسط و بزرگ  +میوه و پلت

مخلوط کامل منحصر به فرد مناسب برای آرا و انواع طوطیسانان متوسط
و بزرگ
حاوی اکسترود سبزیجات و تکههای میوه خشکشده
فرمول این خوراک با چربی متعادل طراحی شده است و خوراکی ایدهآل
برای گونههایی است که تمایل به ذخیره چربی در کبد دارند ،مانند
آمازون و کاکادو
وجود  %22.5میوه خشکشده باعث منحصر شدن این محصول شده است؛
میوههای خشکشده در اشکال و رنگهای جذاب ،در کنار تأمین مواد
مغذی برای حفظ سالمت پرنده ،دارای تأثیرات ضدافسردگی نیز میباشد
فرمول این خوراک همچنین مانع انتخاب موردی پرنده که تنها تکههای
روغنی را انتخاب میکند ،میگردد
ترکیبات :غالت ،عصاره پروتئین گیاهی ،میوههای خشکشده ،فرآوردههای
گیاهی ،سبزیجات ،تخممرغ و فرآوردههای بر پایه تخممرغ ،مواد معدنی،
روغن ماهی و آفتابگردان ،قند طبیعی و مخمر
کد کاال
26068/2

وزن
2KG

تعداد در کارتن
4

قیمت (لایر)

3,900,000
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استیک مخلوط دانه و گردو

کد کاال
وزن
تعداد در کارتن
قیمت (لایر)

4415
120g
10

1,050,000

استیک مخلوط دانه و انواع میوه

کد کاال
وزن
تعداد در کارتن
قیمت (لایر)

4414
120g
10

1,050,000
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خوراک میکس یونیورسال انواع پاراکیتها

مخلوط کامل پاراکیتهای متوسط و کوچک (مانند برزیلی ،عروس
هلندی ،رزیال و )...؛ مناسب برای مصرف بهعنوان خوراک روزانه
حاوی :ارزن زرد ،ارزن استرالیایی ،تخم کتان ،جو دوسر ،سرگوم سفید،
ارزن قرمز ،دانه گلرنگ ،گندم ،گندمسیاه ،تخمه آفتابگردان راهراه ،جو،
تخمه آفتابگردان سفید مصری و تخم شاهدانه
کد کاال
26033/1
26033/3
26033

وزن
1KG
3KG
20KG

تعداد در کارتن
6
4
1

قیمت (لایر)

1,300,000
3,750,000
23,900,000

خوراک میکس انواع پاراکیتها

مخلوط کامل پاراکیتهای متوسط و کوچک (مانند طوطی برزیلی ،عروس
هلندی ،رزیال و )...
حاوی :ارزن زرد ،ارزن استرالیایی ،تخم کتان ،جو دوسر ،سرگوم سفید،
ارزن قرمز ،دانه گلرنگ ،گندم ،گندمسیاه ،تخمه آفتابگردان راهراه ،جو،
تخمه آفتابگردان سفید مصری ،تخم فلکس و تخم شاهدانه

کد کاال
6030/1
6030/B
6030

وزن
1KG
4KG
20KG

تعداد در کارتن
12
5
1

قیمت (لایر)

1,100,000
4,270,000
20,300,000
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خوراک میکس انواع پاراکیتهای افریقایی  +پلت نکتار

مخلوط کامل انواع پاراکیتهای افریقایی نظیر طوطی برزیلی حاوی %5
پلت نکتار  Manitobaو پوسته صدف
مناسب برای مصرف بهعنوان خوراک روزانه
حاوی :ارزن زرد ،ارزن استرالیایی ،ارزن قرمز ،ارزن ژاپنی ،جو دوسر،
تخم کتان ،دانه گلرنگ ،گندمسیاه ،پلت نکتار  ،Manitobaجو ،گندم،
تخم شاهدانه و پوسته صدف

کد کاال
26051/1
26051/3

وزن
1KG
3KG

قیمت (لایر)

تعداد در کارتن
6
1,300,000
4
3,750,000

خوراک میکس انواع پاراکیتهای افریقایی

خوراک ویژه پاراکیتهای افریقایی نظیر طوطی برزیلی
حاوی :ارزن زرد ،تخمه آفتابگردان راهراه  ،تخم کتان ،جو دوسر ،ارزن
زرد دم روباهی ،ارزن قرمز ،دانه گلرنگ ،گندمسیاه ، ،جو ،تخمه
آفتابگردان سفید مصری ،تخم فلکس ،نیجر ،گندم ،و تخم شاهدانه

کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

قیمت (لایر)

6031

20KG

1

23,900,000
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خوراک میکس پاراکیتهای استرالیایی و آسیایی  +پلت نکتار

مخلوط کامل خوراک پاراکیتهای استرالیایی و آسیایی غنیشده با پوسته
صدف و  %5پلت نکتار  Manitobaمناسب برای مصرف بهعنوان خوراک
روزانه
حاوی :ارزن زرد ،ارزن استرالیایی ،ارزن قرمز ،ارزن ژاپنی ،جو دوسر ،تخم
کتان ،دانه گلرنگ ،گندمسیاه ،پلت نکتار  ،Manitobaجو ،گندم ،تخم
شاهدانه ،تخم چمن ،سرگوم سفید ،تخم آفتابگردان سفید مصری ،تخم
آفتابگردان راهراه ،نسترن و پوسته صدف
کد کاال
26036/1

وزن
1KG

تعداد در کارتن
6

قیمت (لایر)

1,300,000

خوراک میکس پاراکیتهای استرالیایی

مخلوط کامل خوراک پاراکیتهای استرالیایی و آسیایی
حاوی :ارزن استرالیایی ،ارزن قرمز ،جو دوسر ،تخم کتان ،دانه گلرنگ،
گندمسیاه ،جو ،گندم ،تخم شاهدانه ،تخم چمن ،سرگوم سفید ،تخم
آفتابگردان سفید مصری و تخم گل رز

کد کاال
26030

وزن
20KG

تعداد در کارتن
1

قیمت (لایر)

23,900,000
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خوراک میکس انرژی پاراکیتهای بزرگ  +پلت نکتار

محصول جدید با فرمول طراحیشده برای پاراکیتهای متوسط و بزرگ
(ملنگو ،کانر ،رزیال و .)...غنیشده با پوسته صدف و  %5پلت نکتار Manitoba
مناسب برای مصرف روزانه بهمنظور افزایش انرژی
حاوی :تخم گلرنگ ،تخم آفتابگردان راهراه ،گندمسیاه ،تخم آفتابگردان مصری،
جو دوسر ،گندم ،پلت نکتار  ،Manitobaارزن ،تخم کتان ،جو ،نخود فرهنگی،
ذرت سفید ،جو سفید ،تخم کدو ،تخم شاهدانه ،نسترن ،هویج ،پوسته صدف و
کشمش
کد کاال
26039/2

وزن
2KG

قیمت (لایر)

تعداد در کارتن
4

3,300,000

خوراک کامل پاراکیتها

خوراک کامل مناسب برای پاراکیتهای کوچک (مرغ عشق ،طوطی
برزیلی ،عروس هلندی و  )...غنیشده با خوراک نرم تخممرغی ،تیکههای
بیسکوییت ،غالت و دانهها .مغذی ،خوشطعم و رنگارنگ
حاوی :فرآوردههای نان ،غالت ،دانهها ،انواع روغن ،شکر طبیعی ،عصاره
پروتئین گیاهی ،مواد معدنی ،شیر و فرآوردههای لبنی ،تخممرغ و
فرآوردههای بر پایه تخممرغ ،طعمدهندههای طبیعی
کد کاال
4153/4
4153/s

وزن
500gr
15KG

تعداد در کارتن
10
1

قیمت (لایر)

940,000
21,750,000
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خوراک کامل مرغ عشق  +پلت نکتار

خوراک کامل روزانه مرغ عشق حاوی  %10ارزن ژاپنی %5 ،پلت نکتار
 ،Manitobaپوسته صدف ،دانهها ،مواد معدنی ،تخممرغ و
فرآوردههای بر پایه تخممرغ و عصاره پروتئین گیاهی

وزن
1KG

کد کاال
6120/1

تعداد در کارتن
6

قیمت (لایر)

1,250,000

خوراک نرم تخممرغی ویتامینه  +میوه

خوراک نرم تخممرغی حاوی عسل و تکههای بیسکوییت مناسب برای
انواع پرندگان متوسط و کوچک (عروس هلندی ،طوطی برزیلی ،مرغ
عشق و فنچ)
غنیشده با انواع ویتامینها
ترکیبات :بیسکوییت ( ،)%5روغنها و چربیها ،غالت ،عسل  ،%1عصاره
پروتئین گیاهی ،مواد معدنی ،دانهها ،شیر و فرآوردههای لبنی ،تخممرغ
و فرآوردههای بر پایه تخممرغ  %1و طعمدهندههای طبیعی.
کد کاال
4150/4

وزن
400gr

تعداد در کارتن
10

قیمت (لایر)

1,010,000
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خوراک کامل سهره  3000حاوی پریال

مخلوط کامل با ارزش غذایی بسیار باال مناسب برای پرندگان نژاد دار و
تمامی دورهها ،حاوی پریال و دانه گیاه خار مریم موثر در سمزدایی کبد
حاوی :پریال سفید ،پریال قهوهای ،تخم چیا ،تخم کینوآ ،نیجر ،تخم کتان ،تخم
علف باغ ،تخم کاهو سفید ،ارزن قرمز دم روباهی ،تخم گیاه شقایق ،تخم
کتان طالیی  ،تخم شاهدانه ،کنجد ،تخم خارمریم ،تخم آفتابگردان ،تخم
چچم ایتالیایی ،شبدر ،تخم اسفناج ،هویج ،تخم کاج ،تخم کتانکش

قیمت (لایر)

کد کاال
6010/2

وزن
2.5KG

تعداد در کارتن
4

عدم موجودی

6010/5

5KG

1

عدم موجودی

6010

15KG

1

عدم موجودی

خوراک کامل فنچ

خوراک کامل انواع فنچ برای تمام دورههای پرورش
حاوی :ارزن زرد (داکوتا) ،ارزن زرد دم روباهی (موها) ،تخم
کتان ،ارزن قرمز ،ارزن قرمز دم روباهی  ،نیجر

کد کاال
6040/1

وزن
1KG

تعداد در کارتن
12

قیمت (لایر)

1,290,000
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بلوک مواد معدنی پرندگان حاوی انواع ویتامین

بلوکهای معدنی پرندگان ترکیبی از مواد معدنی و ویتامینها.
مناسب برای استخوانها ،ماهیچهها و پرها .غنی از کلسیم و فسفر،
همچنین مناسب برای سایش نوک پرندگان و جلوگیری از رشد
بیشازحد نوک پرندگان
حاوی :سولفات کلسیم ،کربنات کلسیم ،ید ،پوسته صدف ،کف دریا،
ویتامین  B6 ،B1و  ،Cطعمدهندههای طبیعی و عوامل رنگی
کد کاال

وزن

تعداد در کارتن

قیمت (لایر)

4065

100g

12

490,000
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MADE IN ITALY
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