
Odpowiednia dla gatunków: 

Wszystkich gatunków flamingów i innych 

ptaków o podobnych nawykach 

żywieniowych i wymaganiach 

żywieniowych, np. żurawi, ibis.  

Do stosowania w sezonie lęgowym 
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Zalety 

• Postać pływających granulek – które unoszą się 
przez pewien okres na powierzchni, co zapobiega 
opadaniu karmy na dno i ułatwia ptakom jej 
spożycie. 

• Postać tonących granulek – które natychmiast 
opadają, aby wyeliminować problem dotyczący 
mew, które mogą wyjadać granulki z powierzchni 
wody. 

• Zawiera 18,5 mg / kg kantaksantyny dla 
podtrzymania doskonałego zabarwienia 
upierzenia. 

• Zawiera odpowiednie witaminy, białka ryb i 
mikroelementy niezbędne dla ptaków jedzących 
skorupiaki. 

• Postać sproszkowana karmy – dostępna dla 
ptaków wymagających małych cząstek. 

• Zawiera znacznie wyższy poziom składników 
odżywczych odpowiedni dla mniejszych gatunków 
flamingów. 

Skład 

Mączka z łuszczonej ekstrahowanej prażonej soi, 
pasza pszeniczna, mączka rybna, jęczmień, trawa, 
pszenica, olej sojowy, gluten kukurydziany, minerały, 
drożdże i witaminy.  
(Skład może ulec zmianie ze względu na dostępność 
sezonową) 
 
Zalecenia dotyczące karmienia 

Kompletna dieta, która powinna stanowić większą część dziennego 
spożycia pokarmu przez ptaki. Karmienie najlepiej kontrolować, 
podając jedzenie w dość dużych ilościach wody, w dużych płytkich 
misach lub korytach. Można oczekiwać, że dorosły ptak spożyje 
około 5% swojej masy ciała dziennie. Można karmić całe stado od 
wczesnej wiosny do momentu odsadzenia piskląt. 

 

 

 

Składniki analityczne 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych = zawartość składników odżywczych 
w 100g produktu) 
 
Wilgotność % 10.00 
Tłuszcz surowy % 6.52 
Białko surowe % 31.76 
Włókno surowe % 4.93 
Popiół % 11.02 
NFE % 35.17 
Lizyna % 1.90 
Metionina % 0.72 
Metabolisable Energy / 
kaloryczność (ME) MJ/Kg 10.51 
Wapń % 2.25 
Fosfor % 1.23 
Sód % 0.45 
Magnez % 0.21 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU/g 6.11 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 4.34 
Wit. E (dodana jako 
octan d-alfa-tokoferolu) IU/g 68.15 
Kantaksantyna Mg/kg 18.50 

Kod 
produktu: Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

852193 Flamingo Breeder (E) 20 Kg 6 mm powiększające się granulki 

852192 Flamingo Breeder (E) FG 20 Kg Proszek 

852202  Flamingo Breeder Sinking 20 Kg 6 mm powiększające się granulki 

W celu uzyskania dalszych 
informacji prosimy o kontakt: 
Email: kontakt@lori-max.com aat@lori-
max.com mp@lori-max.com 
Tel: +48 604 239 720, +48 503 571 496 
www.lori-max.com 

PTAKI 


