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Link do produktu: https://mojgolab.pl/mdm-dzikie-ptaki-15kg-p-1192.html

MDM Dzikie Ptaki 15kg
Cena

66,00 zł

Producent

KARMY MDM

Opis produktu
Składy:
Jęczmień
Pszenica
Proso żółte
Sorgo białe
Rzepak
Słonecznik czarny
Krokosz barwierski
Sorgo czerwone
Owies czarny
Gryka
Siemię lniane

Nasze Karmy
Wysokiej jakości karma dla gołębi dostosowana do celów twojej hodowli
W zależności od rasy, wieku, pory roku, czy aktualnego stanu zdrowia, ptaki potrzebują różnych składników niezbędnych do
pozostania w najlepszej kondycji. W naszej ofercie posiadamy specjalne mieszanki dostosowane do poszczególnych hodowli.
Karma dla gołębi zapewnia najlepszą kontrolę nad stanem zdrowia ptaków i gwarantuje ich prawidłowy rozwój na każdym
etapie życia. Dla osobników narażonych na duży wysiłek najlepsze będą pasze energetyczne, lotowe oraz dietetyczne, w
okresie odpoczynku i regeneracji. Mieszanki pierzeniowe posiadają większą ilość nasion z roślin oleistych, które pomagają
ptakom w wymianie upierzenia, a dodatkowo unikalne dobranie poszczególnych składników zapewnia atrakcyjny wygląd piór.
Mieszanki rozpłodowe i te przeznaczone dla młodych osobników, pozwolą zachować witalność i zdrowie w całej hodowli
odpowiednio dbając o najmłodsze okazy. Ziarna dla młodych ptaków są niezbędne w procesie prawidłowego wzrostu, a
uniwersalne karmy dla gołębi sprawdzą się jako baza do samodzielnego przygotowywania diety gołębi i może być podawana
przez cały rok. Składniki dobierane przez sprawdzonych producentów i najlepszych hodowców są gwarancją odpowiedniej
diety dla całej hodowli. Każda z mieszanek charakteryzuje się innym składem procentowym poszczególnych składników.
Samodzielne stworzenie odpowiednich karm, które posiadałaby odpowiednio dobrane elementy jest trudne, dlatego nawet
najbardziej doświadczeni hodowcy polegają na sprawdzonych gotowych rozwiązaniach.
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Dbałość o każdy szczegół w trosce o twoje wyniki
Nasz sklep internetowy oferuje pełne spektrum karm, które są uwielbiane przez gołębie pocztowe. Zgodnie z polityką,
wszystko co najlepsze, oferujemy wysoko i średnio witaminowe mieszanki skomponowane, na bazie kukurydzy i pszenicy oraz
innych ziaren niezbędnych dla prawidłowego rozwoju gołębi sportowych. Niezależnie od tego czy w kręgu twoich
zainteresowań, znajduje się karma uniwersalna, pierzeniowa czy dietetyczna, w naszej ofercie znajdziesz najwyższej jakości
pasze i dodatki marek: flornes karma, mdm karma,beyers, irbapol, kampol. Serdecznie zapraszamy do zakupów.
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