
Odpowiednia dla 

Karma opracowana, aby spełnić 

zróżnicowane wymagania znacznej 

większości niespecjalistów karmiących 

ozdobne ptactwo wodne. Odpowiednia do 

karmienia ptactwa w okresie lęgowym. 
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Zalety 

• Postać pływających granulek – które unoszą się 
przez pewien okres na powierzchni, co umożliwia 
obserwację zachowania ptaków podczas karmienia 
i redukuje marnowanie się żywności i 
zanieczyszczenie wody. 
 

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

• Wysokiej jakości białka i zboża wzbogacone 
odpowiednią mieszanką witaminową zwiększają 
wydajność hodowli, liczbę jaj, płodność i 
żywotność piskląt. 
 

Skład 

Pszenica, pasza pszeniczna, łuszczona ekstrahowana 
prażona soja, mączka rybna, mieszanka minerałów, 
kukurydza, łuski i otręby owsiane, jęczmień, mąka 
sojowa, mieszanka witamin, drożdże. 

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

Nadaje się do karmienia bezpośrednio na powierzchni 
wody, ponieważ może unosić się przez ograniczony 
czas lub natychmiast tonąć, w zależności od wymagań. 
Można ją również podawać na ziemi lub w korytach. 
Jako ogólną wskazówkę należy przyjąć podawanie 25-
30 g karmy na kg masy ciała ptaka. 

Informacje dodatkowe 

Może być stosowana w połączeniu z karmą Mazuri 
Waterfowl Starter i karmą Mazuri Waterfowl 
Maintenance, aby zapewnić pełną równowagę 
żywieniową przez całe życie ptaków. 

 

Składniki analityczne 
(Składniki odżywcze wyrażone w wartościach 
całkowitych = zawartość składników odżywczych 
w 100g produktu) 
 
Wilgotność % 10.00 
Tłuszcz surowy % 4.19 
Białko surowe % 17.38 
Włókno surowe % 3.88 
Popiół % 10.44 
NFE % 53.20 
Lizyna % 0.96 
Metabolisable Energy / 
kaloryczność (ME) MJ/Kg 11.19 
Wapń % 2.98 
Fosfor % 0.75 
Sód % 0.20 
Magnez % 0.19 
Wit. A (dodana jako 
octan retinylu) IU/g 15.15 
Wit. D3 (dodana jako 
cholekalcyferol) IU/g 3.03 
Wit. E (dodana jako 
octan d-alfa-tokoferolu) IU/g 92.72 

Kod 
produktu: Dieta Wielkość 

opakowania Postać 

852165 Waterfowl Breeder (E) 20 Kg 6 mm powiększające się granulki 

852204 
Waterfowl Breeder 
Sinking (E) 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 
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