Farm-O-San Fly Bucket is een
mineraalvoeder ter aanvulling
van het rantsoen.

Kruiden

Fly Bucket verrijkt met mineralen

In de Farm-O-San Fly Bucket zijn kruiden (o.a. knoflook) opgenomen
waar vliegen een hekel aan hebben. Uw dieren nemen de mineralen op
en daarmee een geringe hoeveelheid kruiden. De vluchtige fractie van
deze kruiden komen via de bloedbaan en de huid weer naar buiten. Uw
dieren ruiken naar knoflook, waardoor de meeste insecten - waaronder de
blauwgroene bromvlieg - uw dieren mijden. De Fly Bucket is zowel geschikt
voor rundvee, paarden, schapen en geiten.

De Farm-O-San Fly Bucket is gemakkelijk in gebruik en kan
zowel in de stal als in de weide verstrekt kan worden. De emmer is
weersbestendig en kent door de zeer geconcentreerde samenstelling een
lage dagelijkse opname. De emmer kent geen luxe-consumptie. Met slechts
één emmer voorziet u een koppel van 30 schapen, ruim 4 weken van
voldoende mineralen en blijven ze vrij van vliegen. Kortom, u slaat twee
vliegen in één klap.

Samenstelling

Per kg product:

(Suiker)Riet melasse
Calciumcarbonaat
Magnesiumoxide
Natriumchloride

Toepassing en gebruiksaanwijzing
Aanbevolen gebruikswijze: rundvee tot 200 g per dier per dag, paarden tot
100 g per dier per dag. Schapen tot 50 g per dier per dag. Verstrek 1 emmer
per 5 runderen, 1 emmer per 10 paarden of 1 emmer per 50 schapen.
Voederrichtlijn: door een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen in
vergelijking met compleet voeder mag dit mineraalvoeder niet meer dan 1,67%
van het dagelijks rantsoen bedragen.

Dicalciumfosfaat
Calciumoxide
Knoflook (gedroogd)
Sojaolie
5,0%

Ruwe celstof

0,0%

Ruw vet

0,0%

Ruwe as

55,4%

Calcium

11,5%

Natrium

5,0%

Fosfor

2,0%

Magnesium

8,0%

Vitamine A

275 000 IU

Vitamine D

55 000 IU

Vitamine E

550 mg

Jodium

200 mg

Mangaan

2 000 mg

Zink

5 000 mg

Seleen

30 mg

Kobalt

75 mg

Algemene informatie
Type voer:
Mineraalvoeder voor rundvee, schapen en 		
paarden
Verpakking:
Emmer van 20 kg
Houdbaarheid:
12 maanden
Bewaarcondities:
Koel, donker en droog bewaren in
gesloten verpakking

Fly Bucket datum: 04-04-2017

Ruw eiwit

Farm-O-San in een merk van Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco. Voor meer informatie www.farmosan.nl
Trouw Nutrition, Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten

