
MMD-Biowet ® 

 

Mieszanka paszowa uzupełniająca - mineralna dla drobiu 

 

Skład: węglan wapnia, fosforan dwuwapniowy, chlorek sodu, wodorowęglan sodu, tlenek 

magnezu, sproszkowany susz z korzenia cykorii, mięta, produkt przetwarzania tymianku, 

produkt przetwarzania rumianku, węgaln wapniowo-magnezowy 

 

Dodatki w 1 kg: mieszanka pierwiastków śladowych: cynk (tlenek cynku, 3b603; 

jednowodny siarczan cynku, 3b605; 1:2) 1000 mg, mangan (siarczan manganawy 

monohydrat, 3b503) 800 mg, żelazo (siarczan żelaza (II) monohydrat, 3b103) 400 mg, miedź 

(pentahydrat siarczanu miedzi (II), 3b405) 30 mg, jod (bezwodny jodan wapnia, 3b202) 25 

mg, selen (selenin sodu, 3b801) 1 mg; witaminy i prowitaminy: witamina B12 

(cyjanokobalamina) 2 mg. 

 

Składniki analityczne: wapń 32 %, fosfor 6 %, sód 0,9 %, żelazo 0,2%, magnez 0,05 %, 

lizyna 0%, metionina 0%. 

 

Przeznaczenie i sposób stosowania: 

 

Mieszanka paszowa uzupełniająca - mineralna MMD - Biowet® jest przeznaczona dla kur 

nieśnych towarowych i reprodukcyjnych, indyków, kaczek i gęsi w okresie reprodukcji oraz 

do stosowania w odchowie drobiu. 

 

Mieszanka zawiera dobrze przyswajalne makro- i mikroelementy niezbędne do prawidłowego 

wzrostu i rozwoju ptaków oraz biorące udział w procesach przemian metabolicznych. 

 

Stosowanie mieszanki jest szczególnie zalecane w okresie reprodukcyjnym, w celu 

poprawienia twardości skorupy jaj oraz ograniczenia zjawiska pterofagii i kanibalizmu na tle 

behawioralnym lub niedoborów mineralnych. 

 

Podawanie gram / ptaka / dzień 

Kury nieśne – towarowe i reprodukcja 10 -15 

Kaczki dorosłe 10 -15 

Gęsi dorosłe                          20 -30 

Indyki dorosłe  20 -50 

Kurczęta, kaczęta      1 -1,5 

Gąsięta, indyczęta     1,5 -2,5 

 

Mieszankę należy podawać wymieszaną z paszą. 

1 łyżka stołowa zawiera ok. 25 g 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, fax 95 / 735 90 43 

αPL 0861001p 


