Biotan 3Z
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA-MINERALNA DLA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH
Skład: fosforan dwuwapniowy, węglan wapnia, węglan wapniowo-magnezowy, drożdże paszowe.
Dodatki w 1 kg: mieszanka pierwiastków śladowych: cynk (tlenek cynku, 3b603) 2400 mg, mangan
(tlenek manganu (II), 3b502) 950 mg, żelazo (siarczan żelaza (II) monohydrat, 3b103) 800 mg, miedź
(pentahydrat siarczanu miedzi (II), 3b405) 200 mg, witaminy i prowitaminy: witamina B12
(cyjanokobalamina) 2 mg.
Składniki analityczne: wapń 26,2 %, fosfor 7,8 %, magnez 1,7 %, żelazo 0,11%, sód 0,01 %, lizyna
0,23 %, metionina 0,07 %
Przeznaczenie i sposób stosowania:
Biotan 3Z jest mieszanką paszową uzupełniającą - mineralną przeznaczoną dla zwierząt w okresie
wzrostu oraz reprodukcji. Zawiera dobrze przyswajalne makro-, mikroelementy, witaminy i
aminokwasy egzogenne uzupełniające dawkę pokarmową w składniki niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Wapń, fosfor, magnez i mangan wpływają na prawidłowy przebieg
mineralizacji kości, u drobiu nieśnego składniki te decydują o jakości skorupy jaja. Miedź, cynk,
magnez stymulują funkcje układu rozrodczego i są niezbędne do prawidłowej przemiany materii.
Biotan 3Z zawiera wysokiej jakości drożdże paszowe, które są źródłem niezbędnych aminokwasów
oraz witamin z grupy B. Drożdże wpływają korzystnie na procesy fizjologiczne i odpornościowe
organizmu.
Podawanie:
Prosięta
Warchlaki
Tuczniki
Lochy
Cielęta do 4 m-cy
Jałówki od 4 - 12 m-cy
Bydło opasowe
Lisy
Norki
Podawanie:
Kurczęta rzeźne
Kury dorosłe, nioski
Indyki do 2 m-cy
Indyki do 6 m-cy

gram/zwierzę/dzień
2–5
10 -15
15 -20
15 -20
20
40
40 -60
2-5
1-2
gram/10 zwierząt/dzień
5 -10
3–5
10
5 -10

Mieszankę należy podawać wymieszaną z paszami.
1 łyżka stołowa zawiera około 15g mieszanki.
Przechowywać w czystym, suchym i przewiewnym pomieszczeniu, chronić przed wilgocią,
wpływem niskich i wysokich temperatur oraz bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

Informacje dotyczące udziału procentowego materiału paszowego uzyskać można w Vetoquinol
Biowet Sp.z o.o.
Niniejsza mieszanka nie jest produktem ekologicznym w rozumieniu przepisów o produkcji
ekologicznej.
Producent:
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul Kosynierów Gdyńskich 13 -14
tel. 95 / 728 55 00,
αPL 0861001p

