
Odpowiednia jako 

Kompletna dieta 
dla strusi, nandu  
i Emu rosnących  
i dorosłych, poza 
okresem lęgowym 

OSTRICH – GROWER/MAINTENANCE – Kompletna 

karma dla strusi w okresie wzrostu i dla dorosłych 

poza okresem lęgowym 
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Zalety 

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

• Zawiera umiarkowane ilości białka i kalorii, co 
zapobiega zbyt szybkiemu przybieraniu na wadze 
ptaków.  
 

• 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 owsiane i otręby, pasza pszeniczna, łuszczona 
ekstrahowana prażona soja, łuski soi, mączka z trawy, 
melasa, mieszanka witamin i minerałów.  

(Skład może ulec zmianie ze względu na dostępność 
sezonową) 
 

Zalecenia żywieniowe 

Karmę można podawać na żądanie rosnącym strusiom 
i nandu po 3 miesiącu życia i do 1 miesiąca przed 
rozpoczęciem sezonu lęgowego. Produkt ten można 
również stosować na żądanie jako porcję 
podtrzymującą dla dorosłych ptaków nie składających 
jaj.  
Karmę można podawać na żądanie  rosnącym Emu po 
9 miesiącu życia i do 1 miesiąca przed rozpoczęciem 
sezonu lęgowego. Spodziewane zużycie karmy 
powinno wynosić około 1,0 do 2,5 kg na dzień. 

Składniki analityczne 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych = zawartość składników odżywczych 
w 100g produktu) 
 
Wilgotność % 10.00 
Tłuszcz surowy % 2.55 
Białko surowe % 17.34 
Włókno surowe % 14.72 
Popiół % 9.33 
NFE % 44.45 
Lizyna % 0.97 
Metionina % 0.28 
Metabolisable Energy / 
kaloryczność (ME) MJ/Kg 6.73 
Wapń % 1.51 
Fosfor % 0.90 
Sód % 0.13 
Magnez % 0.38 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU/g 8.10 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 1.62 
Wit. E (dodana jako 
octan d-alfa-tokoferolu) IU/g 212.67 

Kod 
produktu: Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

852187 Ostrich Grower/Maint 
(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 


