
كتالوج الُمربي المحترف





مقدمة

األعزاء، الُمربين  زمالئي 

اليوم  الجديد  منتجاتنا  كتالوج  إلى  تقديم  من  أتمكن  أن  يسعدني 
ومكمالت  التربية  أعالف  أصناف  على  يحتوي  والذي  إليكم، 
أفضل  مع  بتطويرها  قمنا  التي  النظافة  ومنتجات  الفيتامينات 
الماضية! عاًما  الخمسين  مدار  على  العالم  في  الطيور  ُمربي 

الخاصة  التربية  أعالف  أصناف  أن  إلى  أشير  أن  بشكل خاص  أود 
بنا يتم إنتاجها ببسكويت البيض، والذي يتم خبزه بالكثير من البيض 
التربية.  علف  في  تدخل  القيمة  البروتينات  أن  يعني  مما  الطازج، 
من  الحماية  على  المذاق  الرائع  العسل  يعمل  ذلك،  إلى  باإلضافة 

لألكسدة.  المضاد  تأثيره  بفضل  العفن  ونمو  التلف 

يصاب  لن  البيض  علف  أن  من  للتأكد  وذلك  إنتاجنا،  في  البيض  علف  لترطيب  والدهون  الزيوت  إضافة  تتم  ال 
اليوم. البيض طازًجا ورطًبا طوال  الحفاظ على علف  الممكن  Quiko Rusk، من  منتجنا  باستخدام  بالزناخة. 

بنا،  الخاص  الكتالوج  في   Quiko من  بعناية  المختارة  األمينية  واألحماض  والمعادن  الفيتامينات  استخدام  عند 
المناسب وبالجرعة المحددة - وليس تحت شعار "الزيادة خيٌر وبركة". الوقت  تناولها في  التأكد من  المهم  من 

الصحيحة  النظافة  هو  الناجحة  للتربية  األساسي  الشرط  الصحية.  منتجاتنا  على  المالحظات  بعض  الختام،  وفي 
الخاصة   ARDAP منتجات تصميم  تم  لألمراض.  الناقلة  اآلفات  من  والفعال  الفوري  التخلص  وكذلك  والشاملة، 
أنواع  جميع  من  به  موثوق  بشكل  المحيطة  وبيئتها  الطيور  وتخليص  الطيور  تربية  احتياجات  لتلبية  خصيًصا  بنا 
القولونية  البكتيريا  مثل  البكتيريا  لمنع  واآلالت  األقفاص  من  كل  تطهير  على   Bactazol المطهر  يعمل  اآلفات. 
من التسبب في أمراض اإلسهال أو األنواع األخرى من العدوى. الخالصة أن النظافة الجيدة فقط تؤدي إلى نتيجة 

المرغوبة. التربية 

Quiko باإلجابة عن أي أسئلة  أتمنى لكم كل التوفيق في عام التربية الجديد وفي استخدام منتجاتنا. يسعد فريق 
لديكم! تكون  قد 

بيترز إريك 
Ardap Care GmbH الرئيس التنفيذي لشركة
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علف البيض ذو الجودة  ®Quiko للُمربي المحترف

للنمو الصحي،
والقوة والراحة

فقط أفضل المكونات
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ماذا يوجد ولماذا

العسل - ال يمكن أن يكون أكثر تنوًعا من هذا

العسل هو مصدر قيم للغاية للطاقة. ثبت أن المكونات المختلفة عالية 
كما  كبيرة.  فسيولوجية  غذائية  فوائد  وتقدم  للصحة  مفيدة  الجودة 
العلف  أيًضا بمضادات األكسدة وبالتالي يحافظ على  العسل غني  أن 

طازًجا.

عند  ممتاز  مذاق  له  آخراً،  وليس  وأخيراً  الشهية،  العسل  يحفز 
الطيور.

ُيخبز بسكويت البيض  ®Quiko مع الكثير من البيض الطازج عالي 
تربية  عند  البروتين  مصادر  أهم  من  البيض  صفار  يعتبر  الجودة. 
غريزة  من  يزيد  الطيور  طعام  في  المنتظم  البيض  علف  الطيور. 

التكاثر. 

البروتينات المستمدة من صفار البيض هي بروتينات حيوانية سهلة 
الهضم للغاية، وهي ذات قيمة مثالية ألعضاء الطيور. 

أكثر من مجرد صفار البيض
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علف البيض ذو الجودة  ®Quiko للُمربي المحترف

العلف التقليدي بين أنواع علف البيض،
لجميع أنواع الطيور

Quiko Classic
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علف الجودة  ®Quiko للُمربي المحترف

دليل  أفضل  هي  واأللمانية  العالمية  األلقاب  من  يحصى  ال  عدد 
 Quiko® علف  إطعام  يمكن  هذا.  البيض  لعلف  الفائقة  الجودة  على 

Classic على مدار العام. 

يعتبر البسكويت المخبوز بشكل خاص والذي يحتوي على نسبة عالية 
التربية  أثناء  الصغيرة.  للطيور  للبروتين  مصدر  أفضل  البيض  من 
وخالل طرح الريش وكعلف لياقة خالل فترة المعرض، يضمن مزيج 
بسكويت البيض والعسل والفيتامينات في Quiko® Classic نتائج 

ممتازة في التربية والمعرض. 

يتوفر Quiko® Classic بأربعة أحجام من العبوات، حيث تتم تعبئة 
وبالتالي يضمن  أكياس 1 كجم  يبلغ سعته 5 كجم بخمسة  الذي  الدلو 

دائًما علف طازج. 

 Quiko® Classic توصية التغذية: خالل فترة التربية، يجب إطعام
بترطيٍب خفيف. وخالل فترة المعرض وطرح الريش، يتم تقديم 

Quiko® Classic مرتين في األسبوع. 

Quiko® Classic - القوة المؤكدة - وعلف التربية لجميع أنواع الطيور

علف البيض Quiko® Classic  5 كجم
 رقم المنتج:
100 030

VE 1

علف البيض Quiko® Classic  1 كجم
 رقم المنتج:
100 025

VE 6

علف البيض Quiko® Classic  125 جرام
 رقم المنتج:
100 020

VE 10
علف البيض Quiko® Classic  500 جرام

 رقم المنتج:
100 023

VE 6

نصيحة! 
للحفاظ على رطوبة علف البيض

طوال اليوم 
وأيًضا لتسهيل تناول أصغر األجزاء، 

نوصي بإضافة 
Quiko® Rusk المبلل!
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علف البيض ذو الجودة  ®Quiko للُمربي المحترف

 Quiko® يعتبر  الخام،  المواد  لكمية  المتوازنة  النسب  بفضل 
الغذاء  ذات  الطيور  أنواع  لجميع  مثالي  تربية  علف   Special R
األساسي األحمر. يحتوي على مادة الكانثاكسانثين / الكاروفيل للتلوين 

باللون األحمر.

 Quiko® Special R التغذية: خالل فترة التربية، يجب إطعام
بترطيٍب خفيف. وخالل فترة المعرض وطرح الريش، يتم تقديم 

Quiko® Special R مرتين في األسبوع. 

 Quiko® Special تم تطوير تركيبة
الكناري  لطيور  الخصوص  وجه  وعلى  الكناري  لطيور  خصيًصا 

الواقفة. 
 Quiko® يعتبر  الخام،  المواد  لكمية  المتوازنة  النسب  بفضل 

Special علف تربية مثالي لطيور الكناري.

 Quiko® توصية: خالل فترة التربية، يجب إطعام
Special بترطيٍب خفيف. وخالل فترة المعرض 

 Quiko® Special وطرح الريش، يتم تقديم
مرتين في األسبوع. 

Quiko® Special R - علف البيض لجميع أنواع الطيور ذات الغذاء األساسي األحمر

الكناري أنواع طيور  البيض لجميع  - علف   Quiko® Special

نصيحة! 
للحفاظ على رطوبة علف البيض

طوال اليوم 
وأيًضا لتسهيل تناول أصغر األجزاء، 

نوصي بإضافة 
Quiko® Rusk المبلل!

Quiko® Special R  1 كجم
 رقم المنتج:
100 140

VE 6
Quiko® Special R  5 كجم

 رقم المنتج:
100 145

VE 1

Quiko® Special  1 كجم
 رقم المنتج:
100 080

VE 6
Quiko® Special  5 كجم

 رقم المنتج:
100 085

VE 1

Quiko® Special R  500 جرام
 رقم المنتج:
100 143

VE 6
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علف الجودة  ®Quiko للُمربي المحترف

لطيور  الجودة  عالي  تربية  علف  هو   Quiko® Bianco علف 
الكناري البيضاء والفاتحة، مثل الفسيفساء. يحتوي العلف على جميع 
والنمو  التربية  أثناء  والبالغة  الصغيرة  الطيور  تحتاجها  التي  المواد 

وطرح الريش.

 Quiko® توصية التغذية: خالل فترة التربية، يجب إطعام
Bianco بترطيٍب خفيف. وفي فترة المعرض وطرح الريش، 

يتم تقديم Quiko® Bianco مرتين في األسبوع. 

Quiko® Bianco - للكناري البيضاء وكناري الفسيفساء الفاتحة

بدون
صبغات!

نصيحة! 
للحفاظ على رطوبة علف البيض 

طوال اليوم 
وأيًضا لتسهيل تناول أصغر األجزاء، 

نوصي بإضافة 
Quiko® Rusk المبلل!

Quiko® Bianco  1 كجم
 رقم المنتج:
 100 150

VE 64 019181 100122

Quiko® Bianco  5 كجم
 رقم المنتج:
 100 155

VE 1
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علف Quiko® Rusk هو مكمل غذائي خاص لطيور الزينة. يحتوي 
Quiko® Rusk على قمح مخبوز بشكٍل خاص يحافظ على علف 
 Quiko® Rusk التربية طازًجا للغاية بفضل جودة امتصاصه. لذلك، فإن
لديه خاصية تحسين محتوى الرطوبة لعلف البيض الممزوج به، بحيث ال 
يصاب بالزناخة وال العفونة. في الوقت نفسه، يعمل على تحسين بنية 
عليها  المعروض  الطعام  تأكل  أن  للطيور  يمكن  بحيث  البيض  علف 

بالكامل. 

يضمن Quiko® Rusk نظاًما غذائًيا متوازًنا ويحفز شهية الطيور. 
اإلضافات  خلط  إلى  الحاجة  عند  مثالًيا   Quiko® Rusk يعتبر 
مثل الفيتامينات واألدوية والصبغات وما إلى ذلك بالتساوي مع علف 

التربية.

QUIKO® RUSK - علف إضافي للُمربي المحترف

Quiko® Rusk - علف إضافي خاص لترطيب علف البيض

العلف؟  إضافات  لماذا 

إذا قدمت للطيور مجموعة واسعة من إضافات األعالف، فإن سلوك التغذية يتحسن بشكٍل كبير. تتناول الطيور الصغيرة العلف 
بشكٍل متكرر وتزداد شهيتها بشكٍل ملحوظ. لهذا السبب نوصي بتغيير إضافات األعالف بانتظام مثل Quiko® Rusk، والبيض 

المسلوق، والفواكه والخضروات الطازجة أو األعالف البذرية. 

Quiko® Rusk  1 كجم
 رقم المنتج:
 280 601

VE 64 019181 280619

Quiko® Rusk  5 كجم
 رقم المنتج:
 280 605

VE 14 019181 280657

Quiko® Rusk  25 كجم

رقم المنتج: 625 280 
VE 1



13 quiko.de يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع

سهولة التحضير

واحدة  واحًدا من Quiko® Rusk وجزء  1  ضع جزًءا 
من الماء في وعاء مناسب

2  اترك Quiko® Rusk ينتفخ لمدة 5 دقائق تقريًبا 
حتى يتم امتصاص الماء بالكامل.  

3  قم بإضافة Quiko® Rusk الرطب إلى علف التربية: 
 Quiko® 4 أجزاء من علف التربية إلى جزء واحد من  

Rusk وقم بتقليب الكمية بانتظام 

قم بإضافة هذا الخليط إلى الطعام االعتيادي. يمكن تجميد كميات 
أكبر بطريقة جزء بجزء بسهولة وإذابتها عند الحاجة. الحظ أنه 

ال يجوز إطعام Quiko® Rusk وهو جاف أبًدا!

 Quiko® Rusk
يعتبر مثالًيا إلعطاء 

األدوية في حالة المرض 

أو أعراض النقص. 

للتغيير يمكنك إضافة 
الفاكهة والخضروات والبذور 

إلى العلف اليومي!
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®QUIKO - األفضل للتربية اليدوية

األفضل على اإلطالق 
لعشاق التربية

Quiko التربية اليدوية من



15 quiko.de يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع

®QUIKO - األفضل للتربية اليدوية

®Quiko هاند-فورموال  

التربية اليدوية للببغاوات والدراء

هاند-فورموال هو غذاء كامل ومغذي للتغذية اليدوية للطيور الصغيرة. 
منتج  عنها  ينتج  خاصة  تصنيع  عملية  خالل  من  المزيج  هذا  يتكون 
تعزز  والمهم.  المالئم  البكتيريا  مستوى  مع  الفوري  للذوبان  قابل 
بشكل  يتغذون  الصغار.  نمو  من  هاند-فورموال  في  الغذائية  القيمة 
بالمخاليط  تتغذي  التي  الطيور  من  أفضل  ملوًنا  ريًشا  وينمون  أسرع 
محلية الصنع. وبسبب القيمة الغذائية العالية، يتم تقليل عدد الوجبات 
الدرقية  الغدة  لتضخم  منتظمة  إلى حركة  الوصول  ويمكن  المطلوبة، 
إذا تم استعمال الخليط بشكل سليم. يمكن استخدام هاند-فورموال أيًضا 

للطيور المغردة اليتامى التي تعيش بحرية.

توصية التغذية: يتم التحضير بماء الصنبور الدافئ. إذا كان ماء 
الصنبور يحتوي على بكتيريا، فاستخدم الماء المعدني أو المغلي.

®Quiko التربية اليدوية

التربية اليدوية لطيور الكناري

اختباره  تم  طبي  مستحضر  الزينة.  طيور  لجميع  غذائي  مكمل 
التكميلية لطيور  اليدوية والتغذية  التربية  واستخدامه بنجاح كبيرة في 

الكناري. يأتي المنتج مع حقنة تغذية وملعقة قياس.

توصية التغذية: امزجه بنسبة 1: 3 مع ماء فاتر ليصير معجون. 
يفضل أن يتم التغذية به دافًئا )25 - 30 درجة مئوية( مع االستعانة 

بحقنة التغذية الموردة معه.

Quiko® Hand-Formula   625 جرام
 رقم المنتج:
 200 122

VE 124 0 1 9 1 8 1 2 0 0 1 2 9

®Quiko هاند-فورموال  3 كجم

 رقم المنتج:
 200 132

VE 14 019181 201324

التربية اليدوية ®Quiko  350 جرام
 رقم المنتج:
 200 118

VE 124 0 1 9 1 8 1 2 0 1 1 8 8

التربية اليدوية ®Quiko  750 جرام
 رقم المنتج:
 200 120

VE 12
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علف الجودة  ®Quiko للُمربي المحترف

اللوري والنكتار
العلف الرئيسي لعشاق التربية

ذوي المتطلبات الخاصة
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علف الجودة  ®Quiko للُمربي المحترف

Quiko® Lori - العلف الرئيسي لكٍل من 
اللوري، الببغاوات، والببغاوات المتيمة 

والببغاوات الكبيرة

الغذائية  العناصر  بجميع  المثالي  اإلمداد   Quiko® Lori يضمن 
والمكونات الفعالة لتغذية عالية الجودة من خالل المحتوى الذي يجمع 
النادرة  والعناصر  الفيتامينات  تضمن  الهامة.  المكونات  جميع  بين 
حتى  األوقات،  جميع  في  القيمة  كاملة  تغذية  فيه  الموجودة  والمعادن 
أثناء النمو وطرح الريش والتكاثر. أصبح التحضير سهالً للغاية بفضل 

قابلية الذوبان في الماء لمزيج العلف.

Quiko® Nectar - علف رئيسي 
لجميع الطيور الطنانة وطيور الرحيق

شكل  في  التحمل  جيد  متوازن  علف  خليط  هو   Quiko® Nectar
 Quiko® .مسحوق، وبالتالي يوفر المتطلبات األساسية لتحضيٍر سهل
Nectar تم تعديله على النحو األمثل لتلبية احتياجات الطيور الطنانة 
والمعادن  النادرة  والعناصر  الفيتامينات  تضمن  الرحيق.  وطيور 
الموجودة فيه تغذية كاملة القيمة في جميع األوقات، حتى أثناء النمو 

وطرح الريش والتكاثر.

Quiko® Lori  3 كجم
 رقم المنتج:
 100 403

VE 14 019181 100436

Quiko® Lori  6 كجم
 رقم المنتج:
 100 406

VE 14 019181 100467

Quiko® Lori  750 جرام
 رقم المنتج:
 100 400

VE 124 0 1 9 1 8 1 8 0 3 2 0 7

Quiko® Nectar  800 جرام
 رقم المنتج:
 100 450

VE 124 019181 100450

Quiko® Nectar  3 كجم
 رقم المنتج:
 100 460

VE 14 019181 104601
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علف خاص  ®QUIKO للُمربي المحترف

تقدر الطيور الداجنة هذا
العلف الطري عالي الجودة

Quiko Bob
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علف طري للطيور الداجنة

Quiko® Bob - علف كامل لكٍل من السمان، 
التدرج المألوف، أنواع مختلفة من الدجاج 

والطيور الداجنة

المألوف  التدرج  لطيور  فائق  طري  علف   Quiko® Bob يعتبر 
الطيور  تحب  بعناية،  المختارة  المكونات  بفضل  وغيرهما.  والسمان 

تناول Quiko® Bob بشدة. 

يمكن تقديم Quiko® Bob يومًيا كغذاء رئيسي وكعلف تربية.
المكونات: بسكويت بيض، بقسماط، بذور، روبيان، مشتقات نباتية 

تكميلية، عسل، فواكه وحشرات.

Quiko® Bob  1 كجم
 رقم المنتج:
 100 220

VE 6
Quiko® Bob  5 كجم

 رقم المنتج:
 100 225

VE 1
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QUIKO® BT للحمام الزاجل

علف السفر واللياقة، الذي يحافظ
على الحمام الزاجل في أفضل حاالته

Quiko Bt
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معادلة النجاح لطيران أسرع وهبوط أقصر 

يضمن نسبة تخصيب عالية   •
•   يحدد بشكل حاسم جودة النسل في حالة انتظام 

تغذية حمام التربية به

يمنع تدهور األداء    •
•  يعمل على تقصير مرحلة التعافي بعد رحالت 

الطيران الصعبة، ويمنح اللياقة وأفضل شكل

يقوي بشكٍل كبير جهاز المناعة  •
•   يوفر التكوين األمثل للريش أثناء طرح الريش

QUIKO® BT للحمام الزاجل

Quiko® Bt - علف السفر واللياقة للحمام الزاجل

Quiko® Bt   5 كجم
 رقم المنتج:
 100 035

VE 1





الفيتامينات والمعادن
للُمربي المحترف
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فيتامينات للحصول على نتائج مثالية للتربية

بالعديد  للقيام  الطيور  تحتاجها  عضوية  مركبات  هي  الفيتامينات 
من الوظائف الحيوية الهامة. وهي مواد ال ينتجها التمثيل الغذائي 
تناول  يجب  أنه  يعني  هذا  كاٍف.  بمقداٍر  ينتجها  ال  أو  الجسم  في 
العديد  في  الفيتامينات  تشارك  اليومي.  العلف  مع  الفيتامينات 
استخدام  تنظيم  هي  مهمتها  الجسم.  في  األيضية  التفاعالت  من 

الكربوهيدرات والبروتينات والمعادن. الفيتامينات ضرورية لجهاز 
المناعة وبناء الخاليا وتكوين خاليا الدم والعظام والمنقار والريش. 
مستقل  بشكل  الفيتامينات  توازن  تنظيم  للطيور  يمكن  البرية،  في 
والمزارع  الزينة  طيور  تزويد  يجب  أخرى،  ناحية  من  وطبيعي. 

بالفيتامينات بجانب العلف.

جزء ال غنى عنه  
من الطعام اليومي

فيتامينات مهمة
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ووظائفها الفيتامينات 

يمكن تقسيم الفيتامينات إلى مجموعتين بناًء على خصائصها: مجموعة 
المواد القابلة للذوبان في الدهون ومجموعة المواد القابلة للذوبان في 
الجسم  في  الدهون  في  تذوب  التي  الفيتامينات  تخزين  يمكن  الماء. 
في  للذوبان  القابلة  الفيتامينات  تناول  يجب  هناك.  لها  وتكوين مخزن 

الماء والتي ال يمكن تخزينها بانتظام وذلك من خالل الطعام.

من ضمن الفيتامينات التي تذوب في الدهون فيتامين أ )ريتينول(، 
فيتامين د )كوليكالسيفيرول(، فيتامين هـ )توكوفيرول( وفيتامين 

التخثر ك )لتخثر الدم(.
الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء هي فيتامين ب1 )ثيامين(، 

 فيتامين ب2 )ريبوفالفين(، فيتامين ب3 )نياسين(،
فيتامين ب5 )حمض البانتوثينيك(، 

فيتامين ب6 )بيريدوكسين(، فيتامين ب7 )بيوتين(، 
فيتامين ب9 )حمض الفوليك(، فيتامين ب12 )كوباالمين( 

وفيتامين ج )حمض األسكوربيك(.

ماذا يوجد ولماذا

مهم لـ فيتامين 

جهاز المناعة، األغشية المخاطية، نمو الخاليا، التكاثر  فيتامين أ 
وحاسة البصر  

نمو المنقار والعظام، امتصاص الكالسيوم، الجهاز العصبي،  فيتامين د  
الجهاز العضلي  

الخصوبة، األغشية الخلوية، مضاد األكسدة فيتامين هـ  

تخثر الدم، استقالب العظام فيتامين ك 

نمو الخاليا، الجهاز العصبي، التمثيل الغذائي للكربوهيدرات فيتامين ب1  

النمو، الريش فيتامين ب2  

الطاقة، الجهاز العصبي، الجلد فيتامين ب3  

قوى المناعة، التئام الجروح فيتامين ب5  

القدرة على المقاومة، الهضم فيتامين ب6  

نمو الريش، االستفادة من البروتين فيتامين ب7  

النمو، كرات الدم الحمراء والبيضاء فيتامين ب9  

كرات الدم الحمراء، فاتح للشهية، مهم لوظيفة األعصاب فيتامين ب12  

جهاز المناعة، تكوين العظام، تكوين الدم، التوازن الهرموني فيتامين ج  



26

QUIKO®  الفيتامينات والمعادن

 Quiko® Multivitamin

هو عبارة عن مستحضر طبي فعال للغاية 
الهامة  بالفيتامينات  الطيور  جميع  إلمداد 

والعناصر النادرة.

 Quiko® Med

المناعة  لجهاز  يمكن  الزاجل.  والحمام  الزينة  لطيور  خصيًصا  جمعه  تم  بردقوش  هو 
التنفسي  الجهاز  وأمراض  والكوالي  السلمونيالت  وداء  الكوكسيديا  يسبب  أن  الضعيف 

العلوي. النظام الغذائي األمثل يقوي جهاز المناعة. 

 Vitacombex® V

الحصول  بالفيتامينات  األمثل  اإلمداد  يعزز 
بشكل  به  ويوصى  للتربية  أفضل  نتائج  على 
النقل،  إجهادات  المناخ،  تغير  حالة  في  خاص 
وكذلك  بالطفيليات،  اإلصابة  العلف،  تغييرات 
الخاصة.  البدني  اإلجهاد  حاالت  كل  في 
منتظمة. بصورة  بالفيتامينات  حيوانك  دّعم 

Quiko® Multivitamin   75 جرام
 رقم المنتج:
 200 107

VE 124 019181 201072

Quiko® Multivitamin   150 جرام
 رقم المنتج:
 200 105

VE 124 019181 201058

Quiko® Multivitamin   375 جرام
 رقم المنتج:
 200 111

VE 124 019181 001115

Quiko® Multivitamin   750 جرام
 رقم المنتج:
 200 117

VE 124 0 1 9 1 8 1 2 1 1 7 0 5

فيتاكومبكس V  30 مل
 رقم المنتج:
 200 220

VE 12

فيتاكومبكس V  125 مل شامل الحقنة
 رقم المنتج:
 200 222

VE 6

فيتاكومبكس V  500 مل
 رقم المنتج:
 200 224

VE 12

Quiko® Med   75 جرام
 رقم المنتج:
 215 500

VE 124 019181 215505

Quiko® Med   250 جرام
 رقم المنتج:
 215 502

VE 124 019181 215529

Quiko® Med   750 جرام
 رقم المنتج:
 215 507

VE 124 019181 215574

Quiko® Med  Liquid  100 مل
 رقم المنتج:
 215 100

VE 12

Quiko® Med  Liquid  220 مل
 رقم المنتج:
 215 220

VE 12
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QUIKO®  الفيتامينات والمعادن

 Quiko® Plus

للطيور الصغيرة في العش من اليوم األول حتى نهاية طرح الريش. 
يمكنك   ،Quiko® Plus في  الموجودة  العالية  الغذائية  للقيم  نظًرا 
تعزيز علف التربية بقيم غذائية خالل الفترة الذي تغادر فيها الطيور 
الصغيرة العش، وعند الفطام وفي أول طرح للريش. وبهذا، تحصل 
من  يكفي  ما  على  منه،  القليل  أكلت  لو  حتى  الصغيرة،  الطيور 

العناصر الغذائية المهمة في مرحلة النمو الحاسمة. 

الغذائي  التمثيل  عمليات  جميع  تكثيف  على   Quiko® Plus يعمل 
وبالتالي يقوي القدرة على المقاومة )حتى في الحيوانات الصغيرة(. 
فيتامينات  على  أخرى،  أشياء  بين  من  يحتوي،  أنه  إلى  باإلضافة 
البيوتين، ب1، ب2، ب6 و ب12 باإلضافة إلى 29 من األحماض 

األمينية والمعادن في شكٍل طبيعي.

 Quiko® Forte

من أول يوم من التحضير للتربية إلى آخر يوم لطرح الريش. 
من  مثالي  مزيج  خالل  من  اإلخصاب   Quiko® Forte يعزز 
والعناصر  المختلفة  المعادن  من  عنصر   27 والحديد.  هـ  فيتامين 
مثالي  نمو  تحفيز  على  تعمل  للطائر  المناسبة  والفيتامينات  النادرة 

للريش.  السليم  العظمي والتحول  للهيكل 

والدراء  الكناري  يتتناوله  مسحوق  عن  عبارة   Quiko® Forte
إعطاؤه  يتم  لألداء.  محسن  تأثير  وله  والحمام  الزينة  وطيور 
لدى  النادرة  والعناصر  المعادن  نقص  من  والوقاية  للعالج 
التربية  إلى علف  مثالية  يعد إضافة  الصغيرة والبالغة. وهو  الطيور 

 ®Quiko ويتم تناوله عن طريق الفم مع العلف.

يمكن خلط الفيتامينات 
والمعادن اإلضافية مع 
 Quiko® Rusk

بسهولة في العلف.  Quiko® Plus   400 جرام
 رقم المنتج:
 200 115

VE 124 019181 001153

Quiko® Forte   500 جرام
 رقم المنتج:
 200 110

VE 124 019181 001108

النجاح:  وصفة 
Quiko® Forte )ليس أكثر  تفاعل مكونات 
أثناء  بكثير وال أقل بكثير( يمنع تدهور األداء 

الفيتامينات  متطلبات  جميع  ويغطي  التربية 
يكملها إعطاء  النجاح هذه  والمعادن. وصفة 

للطيور الصغيرة.  Quiko® Plus
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QUIKO®  الفيتامينات والمعادن

 Quiko®  فيتامين هـ

الدراء  وببغاوات  الكناري  لطيور  الفعالية  عالي  إخصاب  فيتامين 
وطيور الزينة والحمام. فيتامين هـ يزيد األداء ويزيد من معدل التكاثر 

والفقس. 
يتوفر فيتامين هـ  ®Quiko في شكل سائل ومسحوق أيًضا. المسحوق 

قابل للذوبان في الماء البارد.

 Quiko®  فيتامين ب

النمو  اضطرابات  يمنع  ب.  فيتامينات  من  للغاية  فعالة  تركيبة 
الغذائي  التمثيل  ويضمن  الرأس  إدارة  مثل  العصبية  واالضطرابات 

السلس. له تأثير معزز لألداء ويزيد من معدل الفقس.

 Quiko®  فيتامين أ د هـ ج

لإلمداد بالفيتامينات بعد استعمال عالج الكوكسيديا. يمنع تدهور األداء 
يدعم  التكاثر.  لموسم  مثالي  إعداد  يعد  فهو  وبالتالي  الشكل  ويحسن 

الطيور البيضاء.

فيتامين هـ  ®Quiko   70 جرام
 رقم المنتج:
 200 045

VE 124 019181 200457

فيتامين هـ  ®Quiko   140 جرام
 رقم المنتج:
 200 050

VE 124 019181 200501

فيتامين هـ  ®Quiko   350 جرام
 رقم المنتج:
 200 055

VE 124 019181 200556

فيتامين هـ  ®Quiko   700 جرام
 رقم المنتج:
 200 057

VE 124 0 1 9 1 8 1 2 0 0 5 7 0

فيتامين هـ  ®Quiko السائل 100 مل
 رقم المنتج:
 200 035

VE 124 019181 200037

فيتامين هـ  ®Quiko السائل 200 مل
 رقم المنتج:
 200 034

VE 12

فيتامين ب  ®Quiko السائل 100 مل
 رقم المنتج:
 200 090

VE 124 019181 000903

فيتامين أ د هـ ج  ®Quiko السائل 100 مل
 رقم المنتج:
 200 145

VE 124 019181 201454

فيتامين ب  ®Quiko السائل 200 مل
 رقم المنتج:
 200 092

VE 124 0 1 9 1 8 1 2 0 0 2 4 2

فيتامين أ د هـ ج  ®Quiko السائل 200 مل
 رقم المنتج:
 200 149

VE 124 0 1 9 1 8 1 2 0 0 2 6 6
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QUIKO®  فيتامين طرح الريش

Quiko® Bio

عالج  في  للمساعدة  خصيًصا  المصممة  الفيتامينات  من  التركيز  شديد  مزيج  عن  عبارة  هو 
األضرار التي لحقت بالريش وإعادة تكوين الريش لدى الطيور. يحتوي Bio على نسب عالية 
جًدا من فيتامين أ وفيتامين هـ والبيوتين والفيتامينات الهامة األخرى والعناصر النادرة والمعادن. 

االستخدام األمثل لمرحلة طرح الريش. مسحوق Quiko® Bio قابل للذوبان في الماء البارد.

Quiko®  البيوتين

يعزز عملية طرح الريش على نحٍو 
سلس والتكوين األمثل للريش.

Combin® Mauser Liquid

مركز لتغييرات الريش الصحية. مكمل غذائي سائل 
لطيور الزينة.

• كساء ريش مذهل
• تكوين الريش بشكل أفضل

• طرح الريش في مدة قصيرة

يمكن خلط الفيتامينات 
والمعادن اإلضافية مع 
 Quiko® Rusk

بسهولة في العلف.

Quiko® Biotin   75 جرام
 رقم المنتج:
 215 800

VE 12

Quiko® Biotin   150 جرام
 رقم المنتج:
 215 815

VE 124 019181 215857

Quiko® Bio   75 جرام
 رقم المنتج:
 200 072

VE 124 019181 200723

Quiko® Bio   375 جرام
 رقم المنتج:
 200 078

VE 124 019181 200785

Quiko® Bio   150 جرام
 رقم المنتج:
 200 075

VE 124 019181 200754

Quiko® Bio   750 جرام
 رقم المنتج:
 200 080

VE 124 019181 208804

Combin® Mauser Liquid   30 مل
 رقم المنتج:
 887 330

VE 24
Combin® Mauser Liquid   125 مل

 رقم المنتج:
 887 335

VE 12
Combin® Mauser Liquid   500 مل

 رقم المنتج:
 887 340

VE 12
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QUIKO®  مركز الكالسيوم القيم

 Avisanol®  مركز الكالسيوم

 ®Avisanol هو مستحضر مهم للكالسيوم لتأمين متطلبات الجير اليومية. 
 يعمل على تكوين أفضل لقشر البيض وتحسين الريش )نتف الريش(. 
 ®Avisanol ال غنى عنه في تربية الكتاكيت والحفاظ على الدواجن.

 Quiko®  فيتامين الجير

والفوسفور  الكالسيوم  معادن  على   Quiko®  الجير فيتامين  يحتوي 
يعزز  النادرة.  والعناصر  الفيتامينات  إلى  باإلضافة  والصوديوم، 

فيتامين الجير الخصوبة ويحافظ على صحة وإنتاجية الطيور.

فيتامين الجير  ®Quiko  500 جرام
 رقم المنتج:
 280 315

VE 124 019181 803153

®Avisanol  500 مل

 رقم المنتج:
 210 133

VE 6

فيتامين الجير  ®Quiko  1000 جرام
 رقم المنتج:
 280 320

VE 124 0 1 9 1 8 1 8 0 3 2 0 7

®Avisanol  1000 مل

 رقم المنتج:
 210 136

VE 6

فيتامين الجير  ®Quiko  200 جرام
 رقم المنتج:
 280 312

VE 124 019181 803122

®Avisanol  250 مل

 رقم المنتج:
 210 130

VE 12
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QUIKO®  الفيتامينات والمعادن

 Quiko®  الجريش المعدني مع حصى المعدة

القيمة  علف معدني لطيور الزينة. وهو خليط من األصداف البحرية 
للتغذية الجيدة بالمعادن. غني بحصى المعدة، الذي يعمل بمثابة حجر 

طحن لمعدة الطائر ويضمن االستفادة المثالية من العلف.

 Quiko®  حجر الجريش المعدني

نباتات  من   Quiko®  المعدني الجريش  حجر  يتكون  معدني.  علف 
الجريش  حجر  يمنع  الهضم.  سهل  وهو  بحرية  وحيوانات  متكلسة 

المعدني  ®Quiko أمراض نقص المعادن.

 Quiko®  سميد الفحم

مادة علف فردية. سميد الفحم  ®Quiko يستخدم لتحسين عملية الهضم 
الطبيعية.

حجر الجريش المعدني من  ®Quiko حوالي 9 × 6 × 13 سم
 رقم المنتج:
 280 258

VE 18

سميد الفحم  ®Quiko  270 جرام
 رقم المنتج:
 280 260

VE 124 019181 280268

الجريش المعدني مع حصى المعدة  ®Quiko  1250 جرام
 رقم المنتج:
 280 246

VE 12

      

Mineralstoffe • Mineral feed • Mineralen • Matières minérales • Minerales • Minerale • Karma mineralna

Mineralfuttermittel für alle Ziervögel
Mineral feed for all caged birds

Mineraalvoer voor alle siervogels
Matières minérales pour tous les oiseaux d’ornement

Grit molido fino/medio para pájaros de jaula y psitácidas.
 Alimento minerale per tutti gli uccelli ornamentali

Karma mineralna dla wszystkich ptakówozdobnych

Mineralgrit
Mineralgrit / Mineraalgrit / Grit minéral

Grit Mineral / Mineralgrit / Grit mineralny

Quiko®

D Vogelgrit mit extra 
Mineralstoff für einen optimalen, 
ausgeglichenen  Mineralstoffhaushalt. 
Fütterungsempfehlung: Quiko 
Mineralgrit ganzjährig in einem 
Napf zur freien Verfügung stellen. 
Zusammensetzung: Muschelkalk, 
C a l c i u m c a r b o n a t . A n a l y t i s c h e 
Bestandteile: Calcium 38,11 %, 
Natrium 0,74 %, Phosphor 1,57 %, 
Säure - unlösliche Asche 14,85 %

G Bird grit with added mineral 
compounds for an optimal and 
balanced mineral balance of the body. 
Feeding recommandation: Offer 
Quiko Mineral Grit in a separate dish 
year-round. Guaranteed Analysis: 
Calcium 38,11 %, Sodium 0,74 %, 
Phosphor 1,57 %, Hydrochloric acidin 
- soluble ash 14,85 %

 Vogelgrit met extra mineralen 
voor eenoptimaal, uitgebalanceerd 
mineraalhuishoudeVoedingsadvies: 
Biedt Quiko Mineralgrit het hele 
jaar in een apart bakje aan. 
Sammenstelling: mosselschelpen, 
calciumcarbonaat. Additieven/kg: 
Calcium 38,11 %, Natrium 0,74 %, 
Fosfor 1,57 %, Zoutzuur - onoplosbare 
as  14,85 %

Ch. 790220228                03/2021
Art.-Nr. 280255

4 019181 280251

 Grit pour oiseaux avec matière 
minérale supplémentaire pour un 
équilibre minéral optimal. Mode d’em-
ploi: Il convient de déposer, toute 
l’année, le grit pour oiseaux Quiko 
librement à disposition des oiseaux 
dans un godet séparé. Composition: 
moule chaux, carbonate de calci-
um. Additifs/kg: Calcium 38,11 %, 
Sodium 0,74 %, Phosphore 1,57 %, 
Acide chlorhydrique - cendre insoluble    

14,85 %

  Grit molido fino/medio para pájaros 
de Jaula,debe estar a disposición de 
los pájaros durante todo el año, ideal 
para mejorar la digestión y aportes de 
minerales esenciales. Recomendación 
alimenticia: El grit mineral de Quiko 
debe ser ofrecida durante todo el 
año en un comedero. Composición: 
piedra caliza, carbonato de calcio. 
Componentes: Calcio 38,11 %, 
Sodio 0,74 %, Fósforo 1,57 %, Ácido 

clorhídrico –ceniza insoluble 14,85 %

I Grit per uccello con più minerali 
per un ottimale bilancio dei minerali.
Consigli di alimentazione: Mettere 
il Quiko Mineralgrit in una ciotola 
tutto l’anno per una libera assunzione. 
Componenti: Calcio 38,11 %, 
Sodio 0,74 %, Fosforo 1,57 %, Acido 

cloridrico – ceneri insolubili 14,85 %

q Grit dla ptaków z dodanymi 
składnikami mineralnymi dla uzyskania 
optymalnej równowagi mineralnej 
organizmu. Zalecenia pokarmowe: Grit 
mineralny Quiko podawać przez cały rok w 
oddzielnym naczyniu. Gwarancja składu: 
Wapń 8,11%, Sód 0,74%, Fosfor 1,57%, 
Kwas chlorowodorowy nierozpuszczalny 
popiół 14,85%

Nettogewicht / Net weight / Netto gewicht / Poids net / Peso neto / Waga netto:

1300 g
Quiko® Heimtierprodukte
Franzstraße 95 ·  D-46395 Bocholt
ask@quiko.com ·  www.quiko.com
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QUIKO®  الفيتامينات والمعادن

ثوم  ®Quiko  400 جرام
 رقم المنتج:
 200 192

VE 124 019181 201928

بروكلي  ®Quiko  100 جرام
 رقم المنتج:
 200 260

VE 124 019181 022608

خميرة البيرة  ®Quiko  400 جرام
 رقم المنتج:
 100 540

VE 124 019181 005403

 Quiko®  بروكلي

يتم الحصول على بروكلي  ®Quiko من البروكلي الطازج في عملية تجفيف 
بالتجميد لطيفة. يتم الحصول على 1 كجم من رقائق البروكلي الجاهزة للتغذية 
من حوالي 30 كجم من البروكلي الطازج. يمكن مزج هذه الرقائق مع علف 
البيض بنسبة ملعقتين كبيرتين من بروكلي  ®Quiko و 1 كجم من علف البيض 
والزنك  والحديد  والفوسفور  البوتاسيوم  مثل  الطبيعية  المعادن   .Quiko®  من
والصوديوم الموجودة في بروكلي  ®Quiko، باإلضافة إلى الفيتامينات الطبيعية 

ب1 و ب2 و ب6 و هـ و ج هي مكمل غذائي قيم أثناء التربية. 

 Quiko®  خميرة البيرة

غذائي  مكمل  وهي  طبيعية  فيتامينات  على   Quiko®  البيرة خميرة  تحتوي 
غني بالبروتين لجميع أنواع طيور الزينة.

 Quiko®  ثوم

ثوم  ®Quiko ينقي الدم ويمنع الكوكسيديا. في الوقت نفسه، يستخدم مسحوق 
ثوم  ®Quiko أيًضا كمقشع. يحتوي ثوم  ®Quiko على األليسين الذي يعمل 

كمضاد حيوي طبيعي ويحد من تكوين البكتيريا.

يمكن خلط الفيتامينات 
والمعادن اإلضافية مع 
 Quiko® Rusk

بسهولة في العلف.



QUIKO®  مكمل غذائي لتكثيف اللون

 مضيئة بفضل 
المكمل الغذائي المكثِّف    

اللون واللمعان
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بيتا كاروتين  ®Quiko  1000 جرام
 رقم المنتج:
 150 535

VE 124 0 1 9 1 8 1 5 0 5 3 5 4

لون أحمر مكثف  ®Quiko  500 جرام
 رقم المنتج:
 150 670

VE 124 019181 506702

الكانثاكسانثين  ®Quiko  1000 جرام
 رقم المنتج:
 150 580

VE 124 0 1 9 1 8 1 5 0 5 8 0 4

بيتا كاروتين  ®Quiko  100 جرام
 رقم المنتج:
 150 530

VE 124 019181 505309

لون أحمر مكثف  ®Quiko  100 جرام
 رقم المنتج:
 150 665

VE 124 019181 506658

الكانثاكسانثين  ®Quiko  100 جرام
 رقم المنتج:
 150 575

VE 124 019181 005250

بيتا كاروتين  ®Quiko  500 جرام
 رقم المنتج:
 150 533

VE 124 019181 505330

الكانثاكسانثين  ®Quiko  500 جرام
 رقم المنتج:
 150 578

VE 124 019181 505781

بيتا كاروتين  ®Quiko  50 جرام
 رقم المنتج:
 150 525

VE 124 019181 505255

لون أحمر مكثف  ®Quiko  50 جرام
 رقم المنتج:
 150 660

VE 12

الكانثاكسانثين  ®Quiko  50 جرام
 رقم المنتج:
 150 570

VE 12

QUIKO®  مكمل غذائي لتكثيف اللون

 Quiko®  لون أحمر مكثف

مكمل غذائي لجميع الطيور ذات الريش األحمر. لمنح اللون األحمر المكثف أو الحفاظ على اللون األحمر 
لجميع الطيور ذات الريش األحمر. يحتوي اللون األحمر المكثف  ®Quiko على الكانثاكسانثين والعديد 
مع  أو  الشرب  بمياه  مزجه  المكثف  ®Quiko عن طريق  األحمر  اللون  إعطاء  يمكن  الفيتامينات.  من 

علف التربية.

 Quiko®  الكانثاكسانثين

مكمل غذائي لجميع الطيور ذات الريش األحمر. للون األحمر المركز وتكثيف لون طيور الكناري، الكعتر 
الكانثاكسانثين والعديد من  الكانثاكسانثين من  ®Quiko على نسبة عالية من  األحمر وغيرهما. يحتوي 

الفيتامينات. يتم إعطاؤه عن طريق مياه الشرب أو عن طريق علف التربية.

 Quiko®  بيتا كاروتين

طيور  لون  وتكثيف  األحمر  باللون  الطبيعي  للتلوين  األحمر.  الريش  ذات  الطيور  لجميع  غذائي  مكمل 
الكناري، والدغناش، والكاردينال، وطيور الغابات وما إلى ذلك. يحتوي بيتا كاروتين من  ®Quiko على 
نسبة عالية من بيتا كاروتين وفيتامينات مختلفة. يمكن خلط بيتا كاروتين من  ®Quiko مع علف التربية 

أو إعطاؤه في مياه الشرب.
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لون أصفر مكثف  ®Quiko  500 جرام
 رقم المنتج:
 150 710

VE 124 0 1 9 1 8 1 5 0 7 1 0 5

لون أصفر مكثف  ®Quiko  100 جرام
 رقم المنتج:
 150 705

VE 124 019181 507051

 Quiko®  لون أصفر مكثف

اللون  على  الحفاظ  أو  المكثف  األصفر  اللون  لمنح  األصفر.  الريش  ذات  الطيور  لجميع  غذائي  مكمل 
الريش  انطفاء   Quiko®  المكثف األصفر  اللون  يمنع  األصفر.  الريش  ذات  الطيور  لجميع  األصفر 

األصفر. يمكن تناوله عن طريق مياه الشرب أو بخلطه مع علف التربية.

QUIKO®  مكمل غذائي لتكثيف اللون

لون برتقالي  ®Quiko  500 جرام
 رقم المنتج:
 150 805

VE 124 0 1 9 1 8 1 1 5 0 8 1 3

لون برتقالي  ®Quiko  100 جرام
 رقم المنتج:
 150 800

VE 124 019181 150806

 Quiko®  لون برتقالي

للون  مثالي  لتحسين   Quiko®  البرتقالي اللون  إعطاء  يتم  واليوركشاير.  للنورويتش  غذائي  مكمل 
النورويتش واليوركشاير.

يمكن خلط الفيتامينات 
والمعادن اإلضافية مع 
 Quiko® Rusk

بسهولة في العلف.

لون أصفر مكثف  ®Quiko  50 جرام
 رقم المنتج:
 150 700

VE 124 019181 507006

0 0 8 7 5
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البطباط  ®Quiko  250 جرام
 رقم المنتج:
 200 152

VE 124 019181 201522

دقيق األعشاب البحرية  ®Quiko  400 جرام
 رقم المنتج:
 200 135

VE 124 019181 201355

السبيرولينا  ®Quiko  250 جرام
 رقم المنتج:
 200 250

VE 124 019181 200136

البطباط  ®Quiko  400 جرام
 رقم المنتج:
 200 153

VE 124 019181 201539

دقيق األعشاب البحرية  ®Quiko  750 جرام
 رقم المنتج:
 200 136

VE 124 019181 201362

السبيرولينا  ®Quiko  500 جرام
 رقم المنتج:
 200 300

VE 124 0 1 9 1 8 1 2 0 0 0 8 2

 Quiko®  السبيرولينا

 Quiko®  السبيرولينا يعمل  مًعا.  المختلفة وتفاعلها  المكونات  السبيرولينا  ®Quiko هو مزيج  يميز  ما 
على تكثيف لون الريش الطبيعي ويحسن بناء الريش ويزيد من القدرة على المقاومة ويقلل من حدوث 

أعراض نقص.

 Quiko®  دقيق األعشاب البحرية

البني  األحمر،  مثل  الداكنة،  التصبغات  على  طبيعي  بشكل  يعمل   Quiko®  البحرية األعشاب  دقيق 
واألسود. يعمل دقيق األعشاب البحرية  ®Quiko على تنشيط عملية التمثيل الغذائي للجلد وبالتالي يكون 

له تأثيرات إيجابية على أجزاء القرون والريش. 

 Quiko®  البطباط

يعمل البطباط  ®Quiko بشكل طبيعي على تكثيف التصبغ الداكن لجميع أجزاء القرن. كما يحفز البطباط 
 ®Quiko عملية األيض والهضم.

QUIKO®  مكمل غذائي لتكثيف اللون
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Quiko® Mix Forte Bt  500 جرام
 رقم المنتج:
 200 500

VE 124 019181 205001

0 0 8 7 5

Visvit® Bt  600 جرام
 رقم المنتج:
 886 701

VE 12

Davinova® Bt  500 جرام
 رقم المنتج:
 147 873

VE 12

Vitacombex Bt  500 مل
 رقم المنتج:
 200 327

VE 124 019181 203274

Vitacombex® Bt

عصير متعدد الفيتامينات للحمام الزاجل. لإلعطاء عن طريق مياه الشرب أو عن طريق العلف. إن اإلمداد 
األمثل بالفيتامينات يعزز نتائج التكاثر بشكٍل أفضل، وينصح بها على وجه الخصوص عند حدوث تغييرات 

مناخية وإجهاد النقل وتغييرات الغذاء واإلصابة بالطفيليات وفي كل حاالت اإلجهاد البدني الخاصة.

 Davinova® Bt

للعالج والوقاية من أمراض التمثيل الغذائي للمعادن واختالل توازن المعادن، الكساح، لين العظام )العظام 
الكامل،  الريش غير  الريش، طرح  الريش واضطرابات طرح  العظام(، طرح  )تشوه  التقرن  الرخوة(، 
إضطرابات إخراج الريش، تعثر خروج الريش، البيض غير الجنيني، البيض لين القشرة، لين المنقار، 
جفاف الملتحمة )جفاف العين الخارجية(. لتقوية البنيان، أثناء النقل، في حالة مرض النقرس مع التقليل 

المتزامن لمحتوى البروتين في العلف، وكمحاولة لعالج تآكل الريش.

 Visvit® Bt

يقوم Visvit® Bt بمكوناته المتعددة والمتوازنة بتكثيف جميع عمليات التمثيل الغذائي، ويجعل الحيوانات 
تشعر بالراحة ويعزز مقاومتها لألمراض. من الجدير بالذكر أنه يعمل على االستفادة من العلف األرخص 
وزيادة الشهية، األمر الذي يفيد بشكل خاص الحيوانات التي تحتاج إلى قوة األداء. مع Visvit® Bt، يتم 
تحقيق نجاحات أفضل في التربية والمعارض. أثناء طرح الريش، يتم استخدام Visvit® Bt لبناء ريش 

فائق وخاٍل من العيوب.

 Quiko® Mix Forte Bt

والمعادن  الحيوية  الفيتامينات  من  مزيج  هو 
وتم  مسحوق،  شكل  في  النادرة  والعناصر 
الحمام  احتياجات  ليناسب  مثالي  بشكل  تعديله 

الزاجل.

QUIKO®  فيتامينات ومعادن للحمام الزاجل





النظافة
للُمربي المحترف



عث الطيور 

عث الطيور األحمر
)Dermanyssus gallinae(

• الحجم 0.7 - 1.1 ملم
• يتغذى على دم العائل

• لونه رمادي في الصيام، 
  وعندما يكون ممتلئ بالدم الممتص 

  يظهر العث باللون األحمر
• ينشط ليالً، بينما طوال النهار ال يوجد 

  على الطيور
• يمكن أن يعيش حتى 6 أشهر بدون طعام

• شبكة البيض تحتوي أحياًنا على ما يصل إلى 400 بيضة
• تساعد درجات الحرارة الدافئة إلى الساخنة على التكاثر 

نقاط عامة
يذهب عث الطيور األحمر إلى الطيور النائمةفي الظالم المتصاص دمائها. 
أما في الضوء، يختبئ العث في المنطقة المجاورة مباشرًة للطائر. حيث 
يمكن للطفيلي مهاجمة العوائل في نطاق مسافة تصل إلى 80 سم من مكان 
اختبائها أثناء النهار. خالل موسم التكاثر، يحتل العث بشكل متزايد أماكن 
التعشيش. ألن درجة حرارة المكان يجب أال تقل عن 10 درجات مئوية 
حتى يكتمل نمو البيض المطروح بشكٍل كامل. وهذا هو السبب في أن عث 

الطيور األحمر منتشر بشكٍل خاص في فصل الصيف.

الدليل
يمكن مالحظة اإلصابة بشكٍل عام عندما تكون الحيوانات نائمة. حيث ال تهدأ 
الطيور، وتنتفض وتضرب ريشها بمنقارها باستمرار. يجب فحص الشقوق 
والفتحات وداخل قضبان الجلوس بانتظام. يمكن أيًضا اكتشاف عث الطيور 
األحمر عن طريق تجهيز زوايا القفص أو غرفة القفص بورق الصق شفاف. 

يلتصق العث به أثناء الليل ويمكن اكتشافه بوضوح بهذه الطريقة. 

األعراض والضرر
تبدو الطيور المصابة بعث الطيور األحمر متعبة وخاملة خالل النهار وتنام 
كثيًرا بشكٍل ملفت. وتسبب الوخزات حكة في الجلد مما يؤدي إلى زيادة الخدش 
والفتحات بالريش وانتفاض الريش. مع وجود تجمع عث بأعداد كبيرة للغاية، 
يمكن أن تضعف الطيور بسبب فقدان الدم. في الحاالت القصوى، يمكن أن 
يؤدي فقدان الدم بشكل متزايد إلى موت األفراخ الصغار. هناك أيًضا خطر 

أن تغادر اإلناث المجهدة العش. 

المكافحة
أهم االحتياطات ضد عث الطيور، باإلضافة إلى الفحوصات المنتظمة 
للتجاويف، هي أيًضا نظافة محيط الطائر. تساعد عمليات التنظيف المنتظمة 

وعالج الطيور والمنطقة المحيطة بها على القضاء على تجمع العث. 

عث الطيور األسود 
أو عث الطيور الشمالي

)Ornithonyssus sylviarum(

• الحجم 0.8 - 1.1 ملم
• يتغذى على دم العائل
• يتلون باللون األسود 

• يعيش على الطائر خالل جميع
  مراحل نموه

• تجمع العث يقتصر على طائر واحد
• يمكن أن يعيش حتى 6 أسابيع بدون طعام

• درجات الحرارة المعتدلة تساعده على التكاثر 

نقاط عامة
عث الطيور األسود قريب من عث الطيور األحمر ولكنه أقل شيوًعا. على 
عكس عث الطيور األحمر، يقضي عث الطيور األسود دورة حياته بأكملها 
على الطائر. تتكون هذه الدورة من البويضة واليرقة والمراحل الحورائية والعث 
البالغ. في ظل توفر الظروف المثالية، تكتمل هذه الدورة في غضون أسبوع.

الدليل
يعيش عث الطيور األسود بشكل أساسي على الريش الخارجي المحيط. إذا 
نفخت هذه الريشة، يمكنك رؤية الطفيليات سريعة الحركة كنقاط سوداء نشيطة.

األعراض والضرر
الطيور التي تصاب بعث الطيور األسود ال تهدأ أثناء النهار، وتنتفض وتعبث 
بريشها إلحداث فتحات فيه. وتسبب الوخزات حكة في الجلد. مع وجود تجمع 
عث بأعداد كبيرة للغاية، يمكن أن تضعف الطيور بسبب فقدان الدم. في 
الحاالت القصوى، يمكن أن يؤدي فقدان الدم بشكل متزايد إلى موت األفراخ 
الصغار. ال يتسبب وقت طرح الريش في القضاء عليها بأي حاٍل من األحوال. 

المكافحة
عند معالجة الطيور والمنطقة المحيطة، يجب الحرص على أن يتم ذلك بشكٍل 
كامل ودقيق وفًقا لتعليمات الشركة الصانعة. إذا كانت الجرعة منخفضة 

للغاية، على سبيل المثال، فهناك خطر تكوين مقاومة. 

40
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 ARDAP®   بخاخ شامل من
لمكافحة الذباب واآلفات
مع تأثير فوري وطويل األجل 

يصل إلى 6 أسابيع

مبيد حشري لألكل والتالمس يستخدم ضد جميع أنواع الذباب 
وذوات الجناحين واآلفات األخرى أو الحشرات المزعجة مثل 
والبراغيث والصراصير والعث  والقراد  الخنافس والسوس 
والبعوض والسمك الفضي والعناكب ومتماثالت األرجل والنمل 

والدبابير وغيرها في المناطق المنزلية. 

مع بخاخ اآلفات الشامل من  ®ARDAP، يكون لدى الطبيب 
البيطري والمستهلك وسيلة في متناول اليد في كل حالة يمكن 
الكبيرة  للمناطق  بالنسبة  الفور وتكون فعالة.  استخدامها على 
بالتخفيف   ARDAP®  واإلسطبالت، نوصي باستخدام مركز

الموصى به.

بخاخ اآلفات الشامل ARDAP 200 مل
 رقم المنتج:
077470

VE 64 019181 077400

بخاخ اآلفات الشامل ARDAP 750 مل
 رقم المنتج:
077465

VE 12/604 019181 077455

بخاخ اآلفات الشامل ARDAP 400 مل
 رقم المنتج:
077471

VE 64 0 1 9 1 8 1 7 7 4 7 1 2

منتجات نظافة  ®ARDAP للُمربي المحترف

استخدم المبيدات بأمان. اقرأ الملصق ومعلومات المنَتج دائًما قبل االستخدام.

quiko.de يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع

توقــف اآلفــات

منذ أكثر من 30 عاًما
األصليـة
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ARDAP®  مكافحة الطفيليات على الحيوانات

استخدم المبيدات بأمان. اقرأ الملصق ومعلومات المنَتج دائًما قبل االستخدام.

 ARDAP®  بودرة اآلفات من
والقمل  والقراد  والقمل  البراغيث  مثل  واآلفات  الطفيليات  لمكافحة 
القارض والعث )العث األحمر واألسود( والذباب )السالالت المقاومة 
أيًضا(. طريقة االستخدام: قم برش البودرة على طيور الزينة والحمام 
الفراء  داخل  القوارض  وعلى  مرتفع،  ريشها  يكون  بينما  الزاجل 

عكس اتجاه نمو الشعر. 

بودرة اآلفات ARDAP®  100 جرام
 رقم المنتج:
077475

VE 6

ARDAP® Spot-On للحماية من القراد 
والبراغيث للحمام الزاجل وطيور الزينة

مع عاقر قرحا من األقحوان للطيور من 1 - 4 كجم: أنبوبتين بكل 
منهما 4.0 مل + حقنة واحدة

من  الفعالة  قرحا  عاقر  مادة  مع   ARDAP® SPOT-ON يعد 
األليفة  الطيور  في  الخارجي  لالستخدام  للغاية  فعاالً  األقحوان عالًجا 
 ARDAP® SPOT-ON والحمام الزاجل. بفضل تأثيره الطارد، يوفر
الدموية،  الرأس  )مروحية  القراد  ضد  األمد  وطويلة  موثوقة  حماية 
واللبود الخروعي( والعث )عث الطيور األسود وعث الطيور األحمر(. 
تحمي الجرعة المفردة باستخدام حقنة ARDAP® SPOT-ON من 

إعادة اإلصابة بالقراد والعث لمدة تصل إلى 4 أسابيع. 

ARDAP® Spot-On للطيور
 رقم المنتج:
077390

VE 64 019181 773906



يفضل المعالجة الالحقة باستخدام رش 
ARDAP البراغيث طويل األمد

الوضع في موقع مركزي 
ومرتفع

يتم توزيع المحتوى بالتساوي
في جميع أنحاء المكان

ثم التهوية الجيدة بعد ذلك 
لمدة ساعة على األقل
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 ARDAP® Fogger
بخاخ اآلفات

•  لمكافحة البراغيث واآلفات، وكذلك بيضها، واليرقات وأطوار 
الحوراء

• حماية طويلة األجل تصل إلى 6 شهور
• يرش البيئة المحيطة بضغطة زر

• لالستخدام في بيئة الحيوان

يساعد ARDAP® Fogger بشكل موثوق في مكافحة جميع أنواع 
الذباب وذوات الجناحين، فضالً عن الحشرات األخرى مثل البراغيث 
والقراد والسوس والقمل والصراصير والعث والعناكب وما إلى ذلك. 
لالستخدام في أبراج الحمام وغرف الطيور وحظائر الحيوانات والمنازل 

وعلى المستوى التجاري والزراعي، إلخ. 

يحتوي ARDAP® Fogger على المواد الفعالة بيرمثرين، 
وبايريبروفيكسين وكذلك بيبيرونيل بوتوكسيد كعامل تآزر. 
البيرمثرين اآلفات بسرعة وبشكل موثوق، بينما يقطع  يقتل 
البايريبروفيكسين )مثبط النمو( دورة النمو البيولوجي. وبالتالي، 
يتم مكافحة جميع مراحل النمو بشكل فعال ألكثر من 6 أشهر. 

ARDAP® Fogger 200 مل
 رقم المنتج:
077490

VE 6
x 2 ARDAP® Fogger 100 مل

 رقم المنتج:
077498

VE 6

4 019181 077493

4 019181 774989

استخدم المبيدات بأمان. اقرأ الملصق ومعلومات المنَتج دائًما قبل االستخدام.

منتجات نظافة  ®ARDAP للُمربي المحترف

quiko.de يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع
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مكافحة آفات موثوقة

استخدم المبيدات بأمان. اقرأ الملصق ومعلومات المنَتج دائًما قبل االستخدام.

ضرورية 
لصحة الحيوان

الحماية من اآلفات
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موثوق به ضد جميع أنواع اآلفات 

استخدم المبيدات بأمان. اقرأ الملصق ومعلومات المنَتج دائًما قبل االستخدام.

مركز  ®ARDAP  لمكافحة اآلفات
يعمل  ®ARDAP  بعد تخفيفه ليصبح جاهًزا لالستخدام على قتل جميع 
أنواع الذباب، وجميع أنواع ذوات الجناحين، وجميع أنواع العث )بما 
في ذلك العث الجربي، سوس الحكة(، القراد، القمل، البراغيث، قمل 
الثدييات والريش، وكذلك اآلفات األخرى أو الحشرات المزعجة مثل 
الصراصير والعث والسمك الفضي والعناكب ومتماثالت األرجل والنمل.

بخاخ الضغط ®ARDAP 1.5 لتر 
بخاخ الضغط  ®ARDAP بسعة 1.5 لتر مناسب بشكل مثالي لتوزيع 

كبيرة.  المخفف على مساحة   ARDAP®  مركز

مركز ®ARDAP  500 مل
 رقم المنتج:
077865

VE 64 019181 077868

بخاخ الضغط  ®ARDAP بسعة 1.5 لتر
 رقم المنتج:
077875

VE 124 019181 250223

مركز ®ARDAP  200 مل
 رقم المنتج:
077863

VE 12

quiko.de يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع

 ARDAP®  رشاش اآلفات
مزود برأس رش بسيطة. لتحديد الجرعة بشكل محكم مع تأثيرات فورية 

وطويلة المدى تصل إلى 6 أسابيع.

مبيد حشري لألكل والتالمس يستخدم ضد جميع أنواع الذباب وذوات 
الجناحين وكذلك اآلفات األخرى أو الحشرات المزعجة مثل جميع 
أنواع الخنافس والسوس والصراصير والعث والبعوض والسمك الفضي 

والعناكب ومتماثالت األرجل والنمل والدبابير، إلخ. 

رشاش ®ARDAP  500 مل
 رقم المنتج:
077469

VE 64 019181 774699

رشاش ®ARDAP  250 مل
 رقم المنتج:
077468

VE 64 019181 774682
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بخاخ ARDAP® GREEN  400 مل
 رقم المنتج:
077660

VE 64 019181 776600

استخدم المبيدات بأمان. اقرأ الملصق ومعلومات المنَتج دائًما قبل االستخدام.

 ARDAP® GREEN
بخاخ آفات شامل

• بتأثير السيليكا 
• مع التأثيرات البيوفيزيائية طويلة األمد 

لالستخدام ضد الحشرات الزاحفة مثل العث األحمر واألسود والبراغيث 
والقراد والنمل ومتماثالت األرجل والسمك الفضي والصراصير وما 
إلى ذلك في األقفاص وصناديق التربية واألقفاص الكبيرة واإلسطبالت 

في الحديقة والمستودعات واألماكن األخرى.

االختباء  وأماكن  والممرات  المناطق  داخل  منتظم  بشكل  بالرش  قم 
بالحشرات.  الموبوءة  إلى ذلك(  )األعشاش والشقوق والفتحات وما 
على  رش  االستخدام.  وأثناء  قبل  متكرر  بشكل  جيًدا  العبوة  رج 
األسطح  دقيق على  اختبار عالج  مسافة حوالي 30 سم. قم بإجراء 
الرش  بعد  مباشرًة  تنشأ  التي  الرطوبة  تتبخر  أوالً.  الحساسة 
)تراب  الدياتومي  التراب  متساوية من  بيضاء  بسرعة وتترك طبقة 
الرأسية  باألسطح  أيًضا  الطبقة  تلتصق  الطبيعي(.  المشطورات 
إتمام عملية  بعد  أو مسحها  بالشفط  تنظيفها  األمر،  لزم  إذا  ويمكن، 
التجفيف  في  قوي  تأثير  له  األخضر   ARDAP®  .اآلفات مكافحة 
الفعالة،  للمادة  مالمستها  نتيجة  الزاحفة.  الحشرات  على  )مجفِّف( 
فترة  غضون  في  وتموت  بالغبار  الضارة  الحشرات  غمر  يتم 

قصيرة. زمنية 

منتجات نظافة  ®ARDAP للُمربي المحترف
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مسحوق ARDAP® GREEN النشط 2 كجم
 رقم المنتج:
077675

VE 14 019181 776754

استخدم المبيدات بأمان. اقرأ الملصق ومعلومات المنَتج دائًما قبل االستخدام.

مسحوق ARDAP® GREEN النشط
مادة تراب المشطورات النقية

• بتأثير السيليكا 
• مع التأثيرات البيوفيزيائية طويلة األمد 

مسحوق ARDAP® GREEN النشط لالستخدام ضد الحشرات الزاحفة 
مثل العث األحمر واألسود والبراغيث والقراد والنمل ومتماثالت األرجل 
والسمك الفضي والصراصير وما إلى ذلك في األقفاص وصناديق 
الكبيرة واإلسطبالت في الحديقة والمستودعات  التربية واألقفاص 

واألماكن األخرى.

 ARDAP® عند استخدامه على مساحة كبيرة، يمكن أيًضا خلط مسحوق
 .ARDAP®  النشط بالماء ورشه باستخدام بخاخ الضغط GREEN

تظل المادة المجفَّفة فعالة بشكل غير محدود بعد ذلك.

quiko.de يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع

منتجات نظافة  ®ARDAP للُمربي المحترف

مسحوق ARDAP® GREEN النشط 1 ل/200 جرام
 رقم المنتج:
077671

VE 6



تأثير طبيعي، استخدام 
عملي، رائحة لطيفة

من أجل إزالة الروائح والبقع بشكٍل صحيح ومستدام، من الضروري 
بشدة ليس فقط تغطية مصدر الرائحة، ولكن أيًضا القضاء عليه بشكٍل 

فعال.

تعمل تقنية  ®Bactador األصلية والفعالة للغاية مع الكائنات الحية 
الدقيقة البيولوجية على إزالة الروائح والبقع بشكٍل فعال وطبيعي. إن 
الكائنات الحية الدقيقة الموجودة تعيش وتتكاثر من خالل التقاط وهضم 
المادة  إلى تحويل  الهضم  تؤدي عملية  باألحرى األوساخ.  أو  الطعام 
يتم  وبالتالي  الكربون وماء،  أكسيد  وثاني  إلى طاقة  ابتالعها  تم  التي 
طريق  عن  العملية  تسريع  يتم  الدقيقة.  الحية  الكائنات  تكاثر  تعزيز 
من  تماًما  التخلص  بالتالي  ويتم  الدقيقة  الحية  للكائنات  الهائل  التكاثر 
األوساخ،  من  المزيد  وجود  استمرار  عدم  بمجرد  الرائحة.  أو  البقع 

تموت الكائنات الحية الدقيقة.

التنظيف المكثف لألقفاص، 
وصناديق التربية واألقفاص الكبيرة

والبقع  الروائح  إزالة  والبقع  ®Bactador على  الروائح  مزيل  يعمل 
الشديدة وطويلة األمد في البيئة الحيوانية والمنزلية مثل بقع البراز والبول 
واللعاب  والعرق  المناطق  تحديد  وعالمات  األليفة  الحيوانات  ورائحة 

والقيء وبقع الطعام والشراب وما إلى ذلك. 

مزيل الروائح والبقع من  ®Bactador مناسب للبيئة الحيوانية المباشرة 
أيًضا  ولكنه  كبيرة(،  وأقفاص  نقل  تربية، صناديق  )أقفاص، صناديق 
مناسب للمنازل وعلى المستوى التجاري )األثاث، السجاد، المفروشات، 
السيارات، البالط، إلخ(، وللمنشآت البيطرية ومالجئ الحيوانات وفنادق 

الحيوانات.

•  صديق للبيئة 
•  عديم الرائحة 

•  أوصى به األطباء البيطريون
•  تأثير طويل المدى 

مزيل
الروائح والبقع

الميكروبيولوجي
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نظافة األقفاص وصناديق التربية واألقفاص الكبيرة



Bactador®  محلول جاهز لالستخدام
إلزالة الروائح والبقع

إزالة  يجب  التنظيف،  في  البدء  قبل  االستخدام.  قبل  جيًدا  العبوة  رج 
على   Bactador®  بخاخ ثم ضع  تقريًبا.  للرائحة  المسببة  األوساخ 
المناطق المصابة واتركه يجف. ال تشطفه بالماء بعد ذلك. يجب تكرار 

العملية في حالة وجود أوساخ عنيدة.  

Bactador®  محلول جاهز لالستخدام
إلزالة الروائح والبقع

المعالجة األولية أو التلوث الشديد: 
نسبة الخلط 10:1 ) = 100 مل على 1 لتر ماء(

التنظيف العام / التلوث العادي: 
نسبة الخلط 50:1 ) = 20 مل على 1 لتر ماء(

حبيبات  ®Bactador إلزالة الروائح والبقع 
والسوائل

الرائحة  ذات  المواد  وتزيل  المنثورة   Bactador®  حبيبات تمتص 
والمائية والعضوية مثل الدم والبول والبراز والقيء والعرق واللعاب 

والسوائل األخرى مثل األطعمة أو المشروبات.

49 quiko.de يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع

نظافة األقفاص وصناديق التربية واألقفاص الكبيرة

محلول جاهز لالستخدام من ®Bactador  100 مل
 رقم المنتج:
250166

VE 12

محلول جاهز لالستخدام من ®Bactador  750 مل
 رقم المنتج:
250165

VE 64 019181 501653

مركز ®Bactador  1 لتر
 رقم المنتج:
250160

VE 64 019181 501608

مركز ®Bactador  5 لتر
 رقم المنتج:
250161

VE 44 019181 501615

حبيبات ®Bactador  250 جرام
 رقم المنتج:
250170

VE 6
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التنظيف والنظافة الصحية والعناية

  Bactazol®  مطهر

تأثير تطهير واسع النطاق   •
يزيل الروائح الكريهة بشكل مستدام مع   •

انتعاش عطري  
له تأثير منظف  •

مطهر ®Bactazol  500 مل
 رقم المنتج:
250150

VE 64 0 1 9 1 8 1 3 6 3 0 4 6

مطهر ®Bactazol  250 مل
 رقم المنتج:
250125

VE 64 019181 363022

  Quiko® Birdol

يدعم  والجلسرين.  األوكالبتوس  مع  االستحمام  إضافات 
الجهاز التنفسي واألغشية المخاطية. نظًرا لتركيبه الخاص، 
للتقوية  مثالي  بشكل  مناسًبا   Quiko® Birdol يعتبر 
إضافة   Birdol ُيعد  البنية.  لتحسين  طبي  وكمستحضر 
مثالية لمياه االستحمام ويضمن ريًشا صحًيا وناعًما والمًعا. 

  Quiko® ملح االستحمام

من  االستحمام  ملح  يعمل  وناعم.  ونظيف  صحي  لريش 
الغبار  ويزيل  الريش  تغيير  عملية  تسريع  على   Quiko® 

وتقشرات الجلد بسرعة وأمان.

  Bactador®  بخاخ مجرى التنفس

األقفاص  في  لالستخدام  األوكالبتوس. رشاش  مع خالصة 
واألقفاص الكبيرة. يحسن الهواء المحيط عند تربية طيور 
المفتوح  التنفس  مجرى  ويعزز  الزاجل  والحمام  الزينة 

للحيوانات. 

   Quiko® Monoprop

معالجة  في  وآمًنا  موثوًقا   Quiko® Monoprop يعتبر 
البذور وخليط الحبوب ضد العفن.

Quiko® Birdol   1000 مل
 رقم المنتج:
 215 620

VE 64 019181 215444

بخاخ مجرى الهواء والتنفس  ®Bactador  500 مل
 رقم المنتج:
 250 190

VE 6

Quiko® Birdol   250 مل
 رقم المنتج:
 215 615

VE 124 019181 215437

ملح االستحمام  ®Quiko  300 جرام
 رقم المنتج:
 250 305

VE 12

ملح االستحمام   ®Quiko   1000 جرام
 رقم المنتج:
 250 310

VE 124 019181 503107

ملح االستحمام  ®Quiko  75 جرام
 رقم المنتج:
 250 301

VE 12

Quiko® Monoprop   250 جرام
 رقم المنتج:
 280 450

VE 124 019181 804501
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وبر  ®Quiko الطبيعي ووبر  ®Quiko األبيض

Quiko®  وجوز الهند-السيزال من Quiko®  جوز الهند-السيزال-الجوت-القطن من

Quiko®  وفرو الحيوانات النقي Quiko®  فرو الحيوانات-القنب-السيزال

Quiko®  جوز الهند البني

مواد العش  ®QUIKO للُمربي المحترف

وبر  ®Quiko األبيض  1 كجم
 رقم المنتج:
 580 317

VE 20

وبر  ®Quiko الطبيعي  1 كجم
 رقم المنتج:
 580 329

VE 20

جوز الهند-السيزال  ®Quiko   500 جرام
 رقم المنتج:
 580 361

VE 10

جوز الهند-السيزال-الجوت-القطن   ®Quiko   500 جرام
 رقم المنتج:
 580 351

VE 10

فرو الحيوانات النقي  ®Quiko   500 جرام
 رقم المنتج:
 580 391

VE 10

فرو الحيوانات-القنب-السيزال من  ®Quiko   500 جرام
 رقم المنتج:
 580 371

VE 10

جوز الهند البني  ®Quiko   500 جرام
 رقم المنتج:
 580 341

VE 10

جوز الهند البني  ®Quiko   100 جرام
 رقم المنتج:
 580 340

VE 20

وبر  ®Quiko األبيض  100 جرام
 رقم المنتج:
 580 323

VE 20

وبر  ®Quiko الطبيعي  100 جرام
 رقم المنتج:
 580 328

VE 20

جوز الهند-السيزال  ®Quiko   100 جرام
 رقم المنتج:
 580 360

VE 20

جوز الهند-السيزال-الجوت-القطن من  ®Quiko   100 جرام
 رقم المنتج:
 580 350

VE 20

فرو الحيوانات النقي من  100 جرام
 رقم المنتج:
 580 390

VE 20

فرو الحيوانات-القنب-السيزال من  ®Quiko   100 جرام
 رقم المنتج:
 580 370

VE 20
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شركة Ardap Care GmbH  لمنتجات رعاية المستهلك والحيوان 
  Franzstraße 95  /  D - 46395 Bocholt

  info@ardapcare.com  /  +49 2871 2487-0 الهاتف
ardapcare.com

أدخل طلبك هنا!  نشير صراحًة إلى الشروط واألحكام الخاصة بنا في الصفحة األخيرة.

عادًة ما نقوم بالتسليم بخصم 2% على الفاتورة إذا تم السداد في غضون 8 أيام. إذا كنت ترغب 
في ذلك، يمكنك الدفع بسرعة وسهولة عن طريق الخصم المباشر مع الحصول على خصم %3.
 SEPA ما عليك سوى ملء تفويض الخصم المباشر في المنطقة الموحدة للمدفوعات باليورو

أدناه - لينتهي األمر.

رقم العميل

المرِسل )ختم الشركة(

اسم العميل الطالب 

تاريخ الميالد

الهاتف/رقم االتصال الهاتفي المباشر

التاريخ

التوقيع

السعر اإلجماليسعر الوحدة الواحدة العدد اسم المنَتجرقم الطلب

SEPA إصدار تفويض الخصم المباشر في المنطقة الموحدة للمدفوعات باليورو
أفوض / نفوض شركة ARDAP CARE GmbH لتحصيل المدفوعات من حسابي / حسابنا 
عن طريق الخصم المباشر. في الوقت نفسه أكلف / نكلف المصرف الذي أتعامل / نتعامل معه 
باسترداد الديون من شركة ARDAP CARE GmbH التي قامت بخصمها بالخصم المباشر 

وإضافتها على حسابي / حسابنا.

DE       /               /               /                /               /
رقم IBAN الخاص بالملَزم بالدفع )بحد أقصى 22 رمز(

المصرف

BIC )8 أو 11 موضع( 

DE 51 ZZZ 000 003 573 69 :رقم تعريف الدائن

مرجع التوكيل )رقم العميل(:
)إذا كان معروًفا(

نموذج الطلب  )قالب نسخ(
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1- الشريك التعاقدي / معلومات عن الشركة

  Ardap Care GmbH
  Franzstraße 95, D - 46395 Bocholt, Germany

الهاتف: 2487-0 2871 )0( 49+  
الفاكس: 2487-66 2871 )0( 49+  

 info@ardapcare.com :اإللكتروني البريد 
www.ardapcare.com :اإللكتروني الموقع 

Reg.-Ger. Coesfeld HRB 7825 السجل التجاري
DE 813 049 023 :رقم تعريف ضريبة المبيعات

الرقم الضريبي: 0609 – 5906 – 307 
واإللكترونية:  الكهربائية  المعدات  نفايات  تسجيل  رقم 

  DE 33591325

بيترز بيترز، إريك  التنفيذي: إريك  المدير 

2- نطاق السريان / نقاط عامة
 Ardap Care فيما يتعلق بجميع عالقات العمل بين شركة
 Ardap Care باسم  يلي  فيما  إليها  المشار   ،GmbH
واألحكام  الشروط  تطبق  الطالب،  والعميل   ،GmbH
في  به  المعمول  اإلصدار  في  حصرًيا  بنا  الخاصة  العامة 
نتفق  لم  ما  المخالفة،  بالشروط  نعترف  الطلب. نحن ال  وقت 
عليها صراحًة بشكل كتابي في كل حالة فردية. يسري قانون 
جمهورية ألمانيا االتحادية على هذه الشروط واألحكام وعلى 
كامل عالقة العمل بيننا وبينك. ال تسري أحكام اتفاقية األمم 

للبضائع. الدولي  البيع  المتحدة بشأن عقود 

3- إبرام العقد / الوفاء
غير   Ardap Care GmbH من شركة العروض  جميع 
ومواعيد  والكميات  باألسعار  يتعلق  فيما  سيما  ال  ملزمة، 
التسليم وخيارات التسليم. يتم إبرام العقد فقط عندما يتم تأكيد 
شركة  بواسطة  الطلب  تنفيذ  يتم  عندما  و/أو  كتابًيا  الطلب 
نحتفظ  محتواه.  إلى  فقط  ويستند   Ardap Care GmbH
التغليف  وحدات  على  تغييرات  إجراء  في  بالحق  صراحًة 
)VE( والتصميمات واألسعار المحددة في الكتالوج أو قائمة 
قوائم  في  الواضحة  األخطاء  أو  الطباعة  أخطاء  األسعار. 
للمشتري  تخول  الطلب ال  تأكيدات  أو  العروض  أو  األسعار 

أي استحقاقات من أي نوع.

4- التسليم / الشحن
وقٍت  أسرع  في  التسليم  عمليات  إجراء  جاهدين  نحاول  نحن 
التسليم.  بخيارات  اإلخالل  عدم  مع  تتم  صفقة  كل  ممكن. 
في  الحق  للمشتري  ملزمة.  غير  التسليم  أوقات  بيانات 
الشحن في غضون أسبوعين  يبدأ  لم  إذا  العقد  االنسحاب من 
الطلبية  في  التغييرات  تؤدي  المحددة.  التسليم  فترة  نهاية  من 
يتم  لم  ما  المتفق عليها،  النهائية  المواعيد واآلجال  إلغاء  إلى 
بشكل  التسليم  فترات  تمديد  يتم  ذلك.  خالف  على  االتفاق 
األخرى  العقبات  وجميع  القاهرة  القوة  حالة  في  مناسب 

مسؤولة   Ardap Care GmbH شركة  تكون  ال  التي 
حالة  في  سيما  ال  التسليم،  على  كبير  تأثير  لها  والتي  عنها، 
 Ardap Care GmbH اإلضرابات واإلغالق لدى شركة
أو مورديها الرئيسين أو الفرعيين. فترة األسبوعين المذكورة 
أعاله تبدأ عندما يزول العائق. ما لم يتم االتفاق على خالف 
بالحق  نحتفظ   .Bocholt مستودع  من  بالتسليم  نقوم  ذلك، 
في اختيار طريق الشحن، على الرغم من أننا بالطبع سنختار 
يتحمل  الشحن،  بتعليمات  يتعلق  فيما  ممكن.  طريٍق  أرخص 
المشتري أي تكاليف إضافية. نقوم بالتوصيل مجاًنا في حالة 

تسليم بضائع بقيمة 30.00 يورو أو أكثر.

5- األسعار / الدفع
بما  الحالي  التسعير  أسعار  هو  النقطة  هذه  في  الحاسم  األمر 
)المنتجات  الصلة  ذات  القانونية  المبيعات  ضريبة  ذلك  في 
نقوم  ما  عادًة  القانونية(.  المضافة  القيمة  ضريبة  تشمل 
في غضون  السداد  تم  إذا  الفاتورة  على   %2 بخصم  بالتسليم 
8 أيام. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك الدفع بسرعة وسهولة 

عن طريق الخصم المباشر مع الحصول على خصم %3.

الملكية 6- االحتفاظ بحق 
تظل  الملكية.  بحق  لالحتفاظ  التسليم  عمليات  جميع  تخضع 
 Ardap Care لشركة  ملًكا  تسليمها  تم  التي  البضائع 
العميل  قام  إذا  بالكامل.  ثمنها  سداد  يتم  حتى   GmbH
اعتبار  فسيتم  لثمنها،  الكامل  السداد  قبل  البضائع  بيع  بإعادة 
لصالح  عنها  التنازل  تم  قد  الثالث  المشتري  ضد  استحقاقاته 
شركة Ardap Care GmbH. ال تعتبر الشيكات مدفوعة 

إال عند صرفها نقًدا.

7- الضمان
غير  والتسليمات  الواضحة  العيوب  عن  اإلبالغ  يجب 
يتجاوز  ال  موعد  في  أو  البضائع،  استالم  فور  الصحيحة 
ويجب  موافقتنا  تتطلب  المرتجعات  التسليم.  بعد  8 أيام 
البضائع.  قيمة  عن  فقط  مسؤولون  نحن  مجانية.  تكون  أن 
استبعاد  يتم  شهًرا.   12 الخفية  للعيوب  الضمان  فترة  تبلغ 
المطالبات األخرى بسبب األضرار غير المباشرة، وال سيما 
عن  الناتجة  والمطالبات  الضائع  بالربح  المتعلقة  المطالبات 
النقل،  مخاطر  المستلم  يتحمل  بالعقد.  اإليجابي  اإلخالل 
النقل  التعويض ضد شركة  بإحالة جميع مطالبات  حيث نقوم 
األضرار  عن  بالغ  تقديم  يجب  العميل/المستلم.  إلى  المعنية 
الفور إلى وكيل الشحن المسؤول أو خدمة  النقل على  بسبب 
استالم  عند  البريد  مكتب  أو  الحديدية  السكك  أو  الطرود 
البضائع، وإذا لزم األمر ، يتم تسجيلها في تقرير األضرار.

الشخصية البيانات  8- حماية 
الشخصية ونعالجها ونستخدمها وفًقا  بياناتك  نقوم بجمع  نحن 
الخدمات  بيانات  وقانون  البيانات  لحماية  االتحادي  للقانون 
لدينا،  العمل  لعالقة  ضرورًيا  ذلك  يكون  ما  بقدر  الهاتفية، 
لديك  العميل.  عالقة  على  والحفاظ  طلبك  لمعالجة  سيما  وال 
الحق في الحصول على معلومات مجانية، وتصحيح وحظر 
في  بالحق  نحتفظ  وقت.  أي  في  المخزنة  بياناتك  وحذف 
المالية.  بياناتك الشخصية لغرض مراقبة المالءة  التحقق من 
ثالثة-  أطراف  إلى  البيانات  تمرير  يتم  لن  ذلك،  عدا  فيما 
القوانين  على  بناًء  بالتمرير  االلتزامات  عن  النظر  بصرف 

الحالية.

9- األحكام الختامية / الشرط الوقائي
عن  الناشئة  االلتزامات  لجميع  التقاضي  ومحل  األداء  مكان 
إحدى  كانت  إذا   .Bocholt مدينة  هو  التعاقدية  العالقة 
المتبقية؛  اللوائح  نافذية  تتأثر  فلن  نافذة،  غير  اللوائح  هذه 
إلى  أقرب  الئحة  إليجاد  الطرفان  يسعى  ذلك،  من  وبدالً 
مطلوًبا  المكتوب  الشكل  كان  إذا  المقصودة.  الالئحة 
التجارية  واألحكام  الشروط  لهذه  الفردية  األحكام  في 
مع  بالتوافق  تتم  النصية  الصيغة  أن  يعني  فهذا  العامة، 
الحلول  األلماني.  المدني  القانون  من   13 رقم   309 البند 
الفقرة   14 رقم  المادة  وفق  تكون  المنازعات  لفض  البديلة 
 ODR-VO اإلنترنت  عبر  النزاعات  حل  الئحة  من   1
المستهلكين:  منازعات  تسوية  قانون  من   36 رقم  والبند 
المنازعات  لتسوية  منصة  األوروبية  المفوضية  توفر 
الرابط  عبر  إليها  الوصول  يمكن   )OS( اإلنترنت  عبر 
لسنا   .https://ec.europa.eu/consumers/odr
تسوية  إجراءات  في  المشاركة  في  راغبين  وال  ملزمين 

المستهلك. تحكيم  هيئة  أمام  المنازعات 

الحسابات البنكية:
 Stadtsparkasse Bocholt

IBAN: DE76 4285 0035 0000 1361 50
BIC: WELADED1BOH

 
Volksbank Bocholt eG

IBAN: DE18 4286 0003 0012 5938 00
BIC: GENODEM1BOH

  
Sparkasse Westmünsterland

IBAN: DE14 4015 4530 0035 0618 11
BIC: WELADE3WXXX

األحكام والشروط التجارية وشروط التسليم العامة
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يناير  

فبراير 

مارس 

أبريل 

مايو 

يونيو 

يوليو 

أغسطس 

سبتمبر 

أكتوبر 

نوفمبر 

ديسمبر 

2021

المواعيد



 ®Quiko -  العالمة التجارية للُمربين المحترفين
quiko.de  /  info@ardapcare.com  /  +49 2871 2487-0 الهاتف  /  D - 46395 Bocholt  /  Franzstraße 95

 ®Quiko هي العالمة التجارية لشركة 

200608
ما عدا األخطاء وأخطاء الطباعة

ماركات عالية الجودة صنعت في ألمانيا:


