Informacje o produkcie
Utworzono 22-10-2018

DOLFOS DG PIERZENIE - 1 kg
Cena :
22,00 zł
Producent : Dolfos
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
Specjalistyczna odżywka mineralno-aminokwasowo-witaminowa dla gołębi

Właściwości i działanie

er
m
ar
k

W okresie pierzenia wzrasta zapotrzebowanie gołębi na aminokwasy siarkowe (metionina), niezbędne do syntezy białka tworzącego się pióra. Spośród
witamin szczególne znaczenie w tym okresie mają: witamina A, E, kwas nikotynowy, biotyna i witamina B12. Również w czasie wymiany opierzenia
szczególnie ważne są fosfor, magnez, miedź, cynk oraz jod. DOLFOS DG PIERZENIE jest doskonałym, przeznaczonym dla gołębi preparatem, w skład którego
wchodzi nie tylko dokładnie dobrany zestaw 14 otoczkowanych witamin, ale również łatwo przyswajalne składniki mineralne (makro i mikroelementy) i
niezbędny aminokwas siarkowy - metionina. Cennym uzupełnieniem preparatu jest dodatek ziół poprawiających pracę przewodu pokarmowego i
naturalnych drożdży bogatych w witaminy z grupy B. Korzystne działanie preparatu ulega wzmocnieniu, przy równoczesnym stosowaniu w okresie pierzenia
preparatuDOLFOS DG TOROVIT.

Wskazania

DOLFOS DG PIERZENIE jest niezastąpiony w okresie przygotowania do pierzenia i w czasie jego trwania. Regularne podawanie tego preparatu powoduje
tworzenie piór bardzo dobrej jakości jak również przyczynia się do skrócenia okresu pierzenia.

Stosowanie i dawkowanie

Podanie preparatu rozpoczyna się na 7-14 dni przed początkiem pierzenia i kontynuuje przez okres jego trwania. Przeciętnie przeznacza się 1 gram
preparatu na gołębia dziennie, tj. 1 miarka na 5 gołębi dziennie.W przypadku zwiększonego zapotrzebowania dawkę można podwoić przez okres 3-5 dni.
Preparat podaje się w osobnym karmniku na mineralia, a gołębie przyjmują go według własnego zapotrzebowania. Można także odmierzoną ilość preparatu
podać po zmieszaniu z mieszanką ziaren. Przed zmieszaniem z preparatem DOLFOS DG PIERZENIE zaleca się lekko pokropić karmę olejkiem czosnkowym
lub sokiem z cytryny, ewentualnie wodą z cukrem w celu lepszej przyczepialności preparatu do mieszanki ziaren.

Skład 1 kg

DOLFOS DG PIERZENIE

200 000 j.m. Treonina

0,25 g

Witamina D3

15 000 j.m. Tryptofan

0,05 g

Witamina E

1 000 mg

Wapń

150 g

Witamina K3

120 mg

w tym wapń z muszli ostryg 72 g

Witamina B1

80 mg

Fosfor

40 g

Witamina B2

250 mg

Magnez

25 g

Witamina B6

150 mg

Sód

15 g

Witamina B12

250 mcg

Żelazo

30 mg

Witamina C

1 500 mg

Mangan

120 mg

Kwas nikotynowy

700 mg

Miedź

5 mg

Kwas pantotenowy 300 mg

Cynk

120 mg

Kwas foliowy

25 mg

Jod

2,5 mg

Biotyna

700 mcg

Selen

15 mg

Cholina

35 g

Węgiel leczniczy

5g

Suszone drożdże piwne
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Witamina A

Metionina+Cystyna 85 g
Lizyna

185 g

Zawartość opakowania
wiaderko 1000g
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