Purina® tejelő
extra takarmánykeverék 19
A Purina® tejelő extra takarmánykeverék 19 a tejelő tehenek részére kialakított komplett takarmánykeverék, a laktáció egész időszakára. Alkalmazkodik a tejelőtelepeken etetett tömegtakarmányokhoz.
Kiegyensúlyozott fehérje- és energiatartalma biztosítja a magas tejtermelést.

Jellemzői:

Előnyei:

» Kiegyensúlyozott a fehérje- és az
energiatartalma.
» Ásványi anyag- és vitamintartalma a tejelő
tehén igényeit kielégíti.
» Granulált, ízletes takarmány.
» Komplett takarmánykeverék.
» Gazdaságos a használata.
» Napi adagolása egyszerű.

» Magas és gazdaságos tejtermelést biztosít.
» Egyéb ásványi kiegészítőt nem kell adni az
állatoknak.
» Az állatok jó étvággyal, szívesen
fogyasztják.
» Nem szükséges egyéb abraktakarmány
etetése.
» A telep adottságaihoz könnyen
alkalmazható.
» Az abrakok készletezésének, darálásának,
keverésének a költsége megtakarítható.
» Mind a nagyobb, mind a kisebb tejtermelő
telepeken jól alkalmazható.

Felhasználási javaslat:
» Etethető takarmánykiosztó kocsiba keverve,
és önmagában is.
» 10 liter feletti termelésnél, kondíciótól függően,
tejliterenként 0,35–0,70 kg naponta,
max. 12.0 kg/nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
» 0 nap

Tárolás:
» száraz, hűvös helyen

Minőségmegőrzési idő:
» gyártástól számított 90 nap

Kiszerelési egység cikkszám szerint:
» 10000015677 – 40 kg, zsákos kiszerelés
» 10000025573 – ömlesztett

Beltartalom*
Purina® tejelő extra
Megnevezés
takarmánykeverék 19
Szárazanyagtartalom min.
87,00
(%)
Nyersfehérje min. (%)
19,00
Nyerszsír min. (%)
4,00
Nyersrost min. (%)
6,00
Ca min. (%)
1,50
P min. (%)
0,70
Mg min. (%)
0,50
Na min. (%)
0,70
Se min. (mg/kg)
0,60
Zn min. (mg/kg)
200,00
A vitamin (NE/kg)
13200,00
D vitamin (NE/kg)
4000,00
E vitamin (NE/kg)
56,00
E vitamin eqv. (NE/kg)
100,00
NE l (MJ/kg)
6,70
só tartalom
+
puffer tartalom
+

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

