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VANROBAEYS 186
Mieszanka Premium
Power Mauser 20kg
Cena

135,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

VANROBAEYS

Opis produktu
Mieszanka VANROBAEYS 186 Mieszanka Premium Power Mauser w połączeniu z mieszanką nr 26 Diet
Extra oraz multiwitaminą i drobnymi nasionami oleistymi nr 74 zapewnia prawidłowe spierzenie hodowli.
Dodatkowo 2-3 razy w tygodniu w okresie pierzenia podawać karmę zwilżoną olejkiem z konopi.
Poleca się stosowanie wraz z karmą
- codziennie podawać PHBlue Star
- 3 razy w tygodniu wraz z karmą podawać Bacto Star, Broncho Star.
Surowy tłuszcz 15,9
Surowe białko 17,2
Przyswajalne białko 9,0
Węglowodany 45,2
Surowe włókna 8,4
Kilo/Kalorie 3770
Czerwona kukurydza Cribbs nr 76
Kukurydza Bordaeux nr 200
Mała żółta kukurydza Cribbs nr 198
Pszenica jasna
Jęczmień
Ziarna czerwonej Milo
Dari białe
Ryż Paddy
Ryż łuskany
Kardi białe
Łuskany słonecznik
Rzepak
Konopia
Srebrne Proso
Dun Peas nasiona
Maple Peas nasiona
Mały zielony groch
Soczewica
Nasiona kwiatów polnych
Nasiona ostu morskiego
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Sezam
Wyka
Fasola Mung
Soja

Producent
VANROBAEYS jest firmą rodzinną, która od 1965 roku zajmuje się produkcją karmy dla gołębi. Obecnie jest jedną z
najsilniejszych marek na rynku karm dla gołębi, stosowaną chętnie przez wielu czołowych belgijskich i międzynarodowych
hodowców. W Polsce jakość karm VANROBAEYS doceniają najlepsi hodowcy.
VANROBAEYS to pasja: zamiłowanie do jakości i perfekcji, gdzie wszystko musi być w jak najlepszym porządku. Aby to
osiągnąć, kontrola jakości ma kluczowe znaczenie, ponieważ nie można sprzedawać karmy wysokiej jakości, jeśli "surowce"
nie są w rzeczywistości wysokiej jakości.
VANROBAEYS stawia na najwyższą jakość swoich karm dla gołębi, a wysokie wymagania jakościowe są dla firmy jednym z
priorytetów. Celem Celem Vanrobaeys jest zapewnienie tak zróżnicowanego asortymentu żywienia gołębi, jak to możliwe.
Szeroka oferta mieszanek dopasowana jest idealnie do pory roku i specyficznych potrzeb żywienia gołębi w różnych okresach
hodowlanych.
Firma stawia na innowacje, mając świadomość, że w dzisiejszych czasach zdrowe gołębie potrzebują wyważonej mieszanki
karmy. Z tego powodu VANROBAEYS dopasowuje się stale do aktualnych trendów 21 wieku.
Mottem firmy jest zdanie: „Możecie Państwo posiadać najlepszy gołębnik i gołębie na świecie, lecz bez jakościowej karmy dla
gołębi sukcesu nie osiągniecie” Tom De Meester (Vanrobaeys)
W końcu zdrowy gołąb dostaje prawie wszystko ze zdrowej paszy, a to jest podstawa do ciągłego ponownego przemyślenia i
rozszerzenia podejścia firmy, aby nadążyć za potrzebami dzisiejszych gołębi.

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.

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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