AKCE 10 + 1 zdarma!!
liz obsahuje močovinu (dusík) - ideálně doplňuje
PHYSIOLick
FEED
jeho nedostatek při současném stavu porostů

PHYSIOLick FEED

Ê

Proč používat
Ê

!

Ê

PHYSIOLick FEED je doplňkové krmivo pro všechny
druhy přežvýkavců (skot, kozy a ovce), doplňující
pastvu nebo krmné dávky na bázi sena a slámy.

Ê

Výhody
Ê
•
•
•
•

PHYSIOLick FEED výhody:

PHYSIOLick FEED
Ê
Ê

PHYSIOLick FEED se vyrábí originálním pracovním
postupem, kdy se produkt plní do obalu bez použi!
tepla nebo tlaku. Tím dosahuje PHYSIOLick vyšší
chutnos", získává větší odolnost pro" špatnému
počasí a dosahuje své konzistentní textury.
PHYSIOLick je v prak"ckém balení a snadno
se používá.
CALYPAC je exkluzivní a patentovaný těsnící
systém, který zajišťuje dokonalou ochranu produktu
(pouze pro 25 kg kbelíky).

•

Ê •

produktu

•

Ê
Různé
zdroje bílkovin pro lepší funkci
Ê
bachoru.
Ê
Vysoký
obsah uhlohydrátů zlepšuje účinnost
Ê
mikrobiálního trávení vlákniny.
Doplňuje všechny druhy objemných krmiv.
Ê
Makroprvky,
stopové prvky a vitamíny
obsažené
v
PHYSIOLick
FEED doplňují
Ê
nutriční požadavky zvířat.

Analytické složky
Minerály (%)
2,5

Zinek

600

Vápník

9,0

Mangan

500

Hořčík

2,5

Jód

Sodík

4,5

Kobalt

26,0

tvoří 6% močovina

10
3

Selen

0,75

Vitamíny (MJ/kg)

Tuk

1,0

Vitamín A

Hrubá vláknina

2,0

Vitamin D3

25 kg
or 110 kg tub

Odstraňte fólii Calypac a umístěte kbelíky na dobře
přístupné místo v blízkos" zdroje vody.

Fosfor

jehož 66 %

110 kg vany

Návod k použití

Mikroprvky (mg/kg)

Hrubý protein

25 kg kbelíky

25 000

Ponechejte jeden 25 kg kbelík na 5 ks skotu nebo 25 ks
koz nebo ovcí nebo jednu vanu o hmotnos" 110 kg na
10 ks skotu a 40 koz nebo ovcí (odstraňte krycí fólii).
Zvířata musí mít k dispozici kvalitní objemné krmivo luční seno nebo krmnou slámu.
Čistá voda musí být vždy k dispozici.
Obraťte se na výživáře pro konkrétní doporučení.

3 400

Cukry

12,0

Vitamin E

Hrubý popel

50,0

PHYSIOLick FEED obsahuje 6 % močoviny.

70

0.42 UFL/kg - 0.38 UFV/kg
PDIN: 180 g/kg - PDIE: 149 g/kg - PDIA: 90 g/kg
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