nyúl takarmánykeverék
Az Komfort-mixTM nyúl takarmánykeverék a háztáji körülmények között tartott nyúlállományok
egyfázisú takarmánya. Azon háztáji nyúltartók számára ajánljuk, akik szálas kiegészítésével,
valamint egyéb gabonamagvak hozzáetetése mellett kívánják nevelni nyulaikat. A Komfort-mixTM
nyúl takarmánykeverék elkészítésénél figyelembe vettük, hogy a hagyományos termelést folytató
nyúlfarmokon általában egyféle takarmányt etetnek, és ezt egészítik ki tömegtakarmánnyal és
abrakkal is. Céljuk, hogy a háztájiban megtermelt alapanyagaikat biztonságosan nyúltakarmányok
kiegészítéseként használhassák. A termékfejlesztésénél az illathatást is figyelembe vettük és a
takarmányt kakukkfű aromával láttuk el, amelynek illatán felül kedvező hatása van a légzőszervekre,
emésztésre és rendkívül kedvelik a nyulak.
A takarmánykeverék megelőző jelleggel gyógyhatású készítményt tartalmaz, azaz kokcidiosztatikummal kiegészített, mely a nyulakat jellemzően megbetegítő kokcidiózis (spórás véglények) ellen
nyújt védelmet.

Jellemzői:

» Granulált formátum.
» Optimális beltartalom, rost- és fehérjetartalom.
» Változatos alapanyagokból készül.

Felhasználási javaslat:

» A Komfort-mixTM nyúl takarmánykeverék etetése
a háztáji nyúlállománnyal egy fázisban:
» anyák részére ad libitum, korlátozás nélkül,
» hízónyulak számára életkorhoz és testtömeghez
mérten: 80-100-120-140-160 gr/nap javasolt.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
» 1 nap

Tárolás:

» száraz, hűvös helyen

Minőségmegőrzési idő:

» a gyártástól számított 120 nap

Kiszerelési egység cikkszám szerint:
» 10000040093 – granulált forma,
20 kg-os zsákos kiszerelés
1. kiadás, 2018. 02.07.

Előnyei:

» Ízletetes.
» Lehetőség szerint szálas és gabona
melléetetése.
» Kielégíti az állatok alapvető szükségleteit.
Beltartalom*
Megnevezés

DE-nyúl (Mj/kg)
Nyers Fehérje min. (%)
Nyers Zsír min. (%)
Nyers Rost min. (%)
Ca (%)
P (%)
Na (%)
Lizin (%)
Metionin (%)
Treonin (%)
A-Vitamin (NE/kg)
D-Vitamin (NE/kg)
E-vitamin (mg/kg)

Komfort-mixTM
nyúlk tak.kev.

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