Purina® hízómarha extra
koncentrátum 30%

A Purina® hízómarha extra koncentrátum a már kérődző hízómarhák részére kialakított
fehérjekoncentrátum, amely biztosítja a szükséges fehérjét, ásványi anyagokat és vitaminokat 120-140
napos kortól az értékesítésig. A tömegtakarmányokra vagy abrakra alapozott hizlalás esetén biztosítja
a magas testtömeggyarapodást, és a jó húskitermelést. A gazdasági abrakkeverék kiegészítésére
használható. Kiegyensúlyozott fejlődést és gyors elkészülést eredményez.

Jellemzői:

Előnyei:

» Optimális mennyiségben tartalmazza
a hízómarhák számára szükséges
táplálóanyagokat.
» Speciális alkotóelemeket tartalmaz.
» Ízletes takarmány.
» Jól illeszthető a különböző hizlalási
technológiákba.

» Kiegyensúlyozott fejlődés, magas napi
testtömeggyarapodás érhető el az etetésével.
» A speciális alkotóelemek hasznosulása,
emészthetősége lerövidíti az elkészülési időt, és
növeli a gazdaságosságot.
» Az állatok szívesen fogyasztják, minimális a
veszteség.
»
Abrakos
és tömegtakarmányokra alapozott
Felhasználási javaslat:
hizlalásnál egyaránt alkalmazható.
» Az állatok első szilárd takarmányként használjon
Purina® borjú indító tápot vagy Purina® borjú
indító koncentrátumot.
Beltartalom*
» A napi mennyisége testtömegtől függően
Purina® hízómarha
Megnevezés
extra konc. 30%
1-2 kg, vagy 25-30%-os bekeverés az abrakba.
Szárazanyag (%)
87,00
Bekeverési javaslat: Kukoricához
Nyersfehérje
(%)
34,00
(35-50%) és kalászos gabonák darájához
Nyerszsír (%)
2,00
(20-25%) 25-30%-ban keverve.
Nyersrost (%)
8,00
» A szükséges napi széna vagy szalma
Ca (%)
2,60
mennyisége legalább 1-2 kg állatonként.
P (%)
0,90
» Az állatok számára folyamatosan biztosítsanak
Mg (%)
0,50
friss ivóvizet!
Na (%)

0,50

NE m (MJ/kg)

5,70

» 0 nap

NE g (MJ/kg)

3,50

Tárolás:

Se (mg/kg)

1,10

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

» száraz, hűvös helyen

Zn (mg/kg)

Minőségmegőrzési idő:

A vitamin (NE/kg)

40000,00

D vitamin (NE/kg)

10000,00

E vitamin (NE/kg)

112,50

E vitamin eqv. (NE/kg)

225,00

» a gyártástól számított 3 hónap

Kiszerelési egység cikkszám szerint:
» 10000015539 – dercés formátum, 30 kg,
zsákos kiszerelés
» 10000018518– dercés formátum, ömlesztett
kiszerelés

150,00

NPN max. (%)

8,00

Tartalmaz B vitaminokat

*A folyamatos termékfejlesztések miatt a beltartalmi értékek módosulhatnak!
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