
Допълваща храна за гълъби
Минерална смес за гълъби

Идеално балансирана смес от минерали и песъчинки, съдържаща всичко необходимо за гълъба. Може да 
се добавят и към зърнените смеси. Tази минерална смес е истинска необходимост в гълъбарника, а също 
и деликатес за вашите гълъби. Вашите гълъби ще придобият повече сила, енергия и жизненост при 
употребата на SUPER GRIT MIX. 

SUPER GRIT MIX допринася за следното през цялата година:
- добро храносмилане;
- здрави кости, особено по време на растежа на гълъбите; 
- добро и меко оперение, особено през периода на линеене при подновяване на оперението;
- да ги държи далеч от нивите, като по този начин се избягват множество проблеми. 

Начин на употреба: 
SUPER GRIT MIX е допълваща храна за гълъби. 
Добавете към зърнените смеси по следния начин:
- При подрастващи гълъби, както и такива в размножителен и състезателен сезон: 
смесват се 10-25 супени лъжици с 1kg от зърнената смес за хранене, или подсигурете в отделна купа за 
хранене, прясно и ежедневно подменена.
- Поставяйте ежедневно свежа SUPER GRIT MIX във волиерите след всяко хранене.
- За всички гълъби, които не са в размножителен или летателен сезон: 
смесете 10 супени лъжици с 1kg от зърнената смес за хранене.
Затворете кофата след употреба - съхранявайте на хладно и сухо място.

Видове животни, за които е предназначен: 
Гълъби

Състав:
Пясък, червен камък, силекс, варовик, морски водорасли, черупки от стриди, раковини, въглен, семена, 
ориз, просо жълто, рапица, Katya idyou (наричан още зелен боб), олющен овес, минерали.

Аналитичен състав:
Сурова пепел  79,6%
Суров протеин  3,32%
Сурови мазнини  1,51%
Сурови фибри  2,4%
Калций (Ca)   13,6%
Натрий (Na)   0,242%
Фосфор (P)   0,201%
Лизин   0,11%
Метионин   0,11%
Калий   0,223%

Хранителни добавки в kg:
Витамини и провитамини:
Витамин А   <2000 IU/kg
Витамин D3   310 IU/kg
Витамин Е    9,9 mg/kg

Микроелементи:
Железен(II)сулфат 4800 mg/kg
Меден(II)сулфат  15,4 mg/kg
Цинков(II)сулфат  21,4 mg/kg
Магнезиев(II)сулфат 142 mg/kg
Натриев селенит  <0,10 mg/kg

Съхранение:
Съхранявайте на хладно и сухо място

Опаковка:  
5 kg

Производител: 
Vanrobaeys NV
Priester Coulonstraat 100
8930 Rekkem – Belgium

Вносител:
ВЕТ ПРО КОМЕРС ООД
4004 Пловдив
ул.”Васил Левски”№ 258, Магазин № 2
тел.: 0897 84 39 18 
email: info@vepco.bg; web: www.vepco.bg
Идентификационен номер: αBG16400076
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