Purina® bárány plusz
indító takarmánykeverék

A Purina® bárány plusz indító takarmánykeverék alkalmas a szopós vagy a választott bárányok gazdaságos hizlalására. Azon tenyésztők számára ajánljuk, akiknek fontos az állataik jó teljesítménye, gazdaságos nevelése lucernaszéna etetése mellett.

Jellemzői:

Előnyei:

» Granulált, ízletes takarmány.
» Optimális mennyiségben tartalmazza a bárányok számára szükséges táplálóanyagokat.
» Minőségi alapanyagokból készült.
» Magas rosttartalom.
» Gazdaságos nevelés.

» Jó ízének köszönhetően az állatok szívesen fogyasztják.
» Minimális takarmányveszteség.
» Etetésével kiegyensúlyozott fejlődést, magas
napi testtömeggyarapodást biztosít.
» Magas szintű emészthetősége növeli a gazdaságosságot.
» Segíti az emésztőrendszer optimális működését, és biztosítja a bárányok törésmentes felnevelését.
» Összetevőinek köszönhetően jelentős mértékben csökkenti a választáskori hasmenés előfordulását.

Felhasználási javaslat:
» 5 napos kortól etethető a választás utánig, étvágy szerint.
» Tejesbárány értékesítése esetén a leadásig, étvágy szerint.
» Választáskor ne változzon a takarmány adagja
és összetétele!
» Nevelőtápra áttérésnél 4-5 napos átmenetet
kell alkalmazni!
» Friss ivóvizet folyamatosan biztosítsanak a bárányoknak!

Beltartalom*
Mértékegység

Purina® bárány
plusz indító
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Kiszerelési egység cikkszám szerint:

A-vit.

NE/kg

16.800,00

D-vit.

NE/kg

2.400,00

E-vit. eqv.

mg/kg

19,00

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
» 0 nap

Tárolás:
» száraz, hűvös helyen

Minőségmegőrzési idő:

» 10000015576 – 40 kg, zsákos kiszerelés
» 10000015578 – 40 kg, zsákos kiszerelés, AC

Megnevezés

*A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek módosulhatnak!
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A Purina® és a Checkerboard a Nestle Purina PetCare vállalat védjegyei.

