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SUSZONA LUCERNA GRANULOWANA
zawartość białka 12% w SM

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:
WARTOŚCI ODŻYWCZE ( % W ODNIESIENIU DO WYSUSZONEJ MASY)
WILGOTNOŚĆ
BIAŁKO
WŁÓKNO SUROWE
ADF
POPIÓŁ
NDF
UFL
ZALEŻNA OD GRUPY
ENERIGA METABOLICZNA
ZWIERZĄT

DEKLAROWANE
7,6%
≥ 12%
≥28%
35,5 %
≤ 13 %
≤ 55 %
≥ 54 N°/TON
6-11 MJ/KG

OPIS PRODUKTU:
Produkt idealnie nadający się do karmienia zwierząt (typu
przeżuwacze , jednożołądkowe i roślinożerne), które pozwala zaspokoić
potrzeby żywienia i produkcji dostarczając błonnik i białka o wysokiej
jakości. Jest on zalecany do stosowania dla zwierząt hodowlanych jako
naturalne pożywienie w czasie wzrostu i/lub ciąży . Produkt ten spełnia
wymogi pokarmów bogatych w błonnik
PRODUKCJA:
Produkt składa się z lucerny siekanej , suszonej i granulowanej w procesach
mechanicznych, które zachowują niezmienione naturalne i pierwotne właściwości odżywcze. tj.:
białka o wysokiej wartości biologicznej , bio - dostępne składniki mineralne , lipidy , witaminy, prowitaminy, węglowodany i ligninę, które ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy
zapewniają zdrowie mikroflory żwacza ( przedżołądek u zwierząt przeżuwających) i jelit.
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SUSZONA LUCERNA GRANULOWANA
zawartość białka 12% w SM

OPAKOWANIE i FORMA
Lucerna Granulowana jest pakowana w
- Bigbagi 500/1000/1500 kg w opcji
sprzedającego
- Worki 25 kg umieszczone na palecie ( 60
worków , każda ) ;
- Średnica : mm 6/8/10 w opcji producenta.

Zwarta forma granulatu sprawia, że produkt
jest łatwy w transporcie oraz ma dłuższy czas
użytkowania. Zapewnia także łatwość użycia w
każdym okresie roku oraz we wszystkich w warunkach hodowlanych.
Termin przydatności: 18 m-cy od daty produkcji/pakowania, przy przechowywaniu w optymalnych
warunkach.

ZALECENIA UŻYTKOWANIA
Zaleca się podawanie do 15-20 % suchej masy potrzebnej do zaspokojenia dziennego
zapotrzebowania.
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