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Zalety 

• Zawiera wszystkie witaminy i minerały wymagane 
przez ptaki, nie jest wymagana suplementacja.  
 

• Zawiera wysoki poziom witaminy E.  
 

• Zawiera odpowiednią ilość selenu.  
 

• Niskoenergetyczna, aby zapobiec otyłości u 
ptaków hodowlanych. 
 

• Brak dodatków paszowych niebędących 
składnikami odżywczymi, takich jak antybiotyki i 
kokcydiostatyki, o których wiadomo, że są 
szkodliwe dla tych ptaków.  

• Nie zawiera żadnych produktów mięsnych ani 
drobiowych. 

Skład 

Łuski i otręby owsiane, łuszczona ekstrahowana 
prażona soja, pasza pszeniczna, mączka z trawy, 
melasa, olej sojowy z ziaren soi, mieszanka witamin i 
minerałów. 

(Skład może ulec zmianie ze względu na dostępność 
sezonową) 
 
Zalecane karmienie 

Ptaki powinny być karmione 1,5 do 2,5 kg na ptaka 
dziennie, w zależności od masy ciała i ilości 
zniesionych jaj. Należy karmić na życzenie ptaki o 
bardzo wysokiej wydajności (składające ponad 120 jaj 
rocznie).  Zalecana jest dodatkowa suplementacja 
wapniem. Wielkość suplementacji zależy od ilości 
składanych jaj, zasada dodawania skorupek z ostryg 
jest następująca:  

0 - 60 jaj - nie jest wymagana suplementacja  
61 - 90 jaj - 1% skorupek z ostryg 
91 - 120 jaj 2% skorupek z ostryg 
121 - 150 jaj 3% skorupek z ostryg  

 

Składniki analityczne 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych = zawartość składników odżywczych 
w 100g produktu) 
 
Wilgotność % 10.00 
Tłuszcz surowy % 3.20 
Białko surowe % 20.00 
Włókno surowe % 11.17 
Popiół % 12.20 
NFE % 41.60 
Lizyna % 1.16 
Metionina % 0.31 
Metabolisable Energy / 
kaloryczność (ME) MJ/Kg 7.30 
Wapń % 2.85 
Fosfor % 0.79 
Sód % 0.13 
Magnez % 0.38 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU/g 8.06 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 1.61 
Wit. E (dodana jako 
octan d-alfa-tokoferolu) IU/g 161.20 

Kod 
produktu: Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

852189 Ostrich Breeder (P) 25 Kg 4 mm granulki 

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

PTAKI 


