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Typiskt socker (som sackaros)% 23

Kalcium % 12.5

Fosfor % 0.5

Magnesium % 3

Natrium % 6

Selen mg/kg 25

Kobolt mg/kg 40

Jod mg/kg 200

Mangan mg/kg 1,000

Zink* mg/kg 3,000

Vitamin A iu/kg 200,000

Vitamin D3 iu/kg 40,000

Vitamin E iu/kg 250

Vitamin B1 mg/kg 100

Vitamin B12 mcg/kg 200

SUPAlyx
Garlic
 

En mineralhink innehållandes viktiga mineraler, 
vitaminer och spårämnen med tillsatt vitlök för att 
hjälpa till att avskräcka störande flugor och bitande 
insekter under sommaren.

Egenskaper och fördelar:
• Innehåller vitlök som ett naturligt sätt att hjälpa till att avskräcka flugor och 

bitande insekter som annars kan orsaka stress, betesstörning och irritation 

hos får, ungdjur och nötkreatur vars mjölk inte är avsedd att användas som 

livsmedel.

• Optimalt innehåll av mineraler, vitaminer och spårämnen för att balansera 

eventuella brister i grovfoder. 

• Innehåller vitamin B1 där det finns en risk för CCN (cerebrocortical nekros) 

och vitamin B12 för att stödja god tillväxttakt på betesmarker med 

koboltbrist för fårproduktion.

• Innehåller bra mängder med skyddat zink för djur som riskerar lamhet och 

mastiter.

• Tillgänglig i 22,5 kg förpackning.

IIdealisk för:
• Alla typer av nötkreatur och får på grovfoderransoner under de varmare 

delarna av året då insekterna är som mest besvärande.

Användarguide:
• Erbjud fri tillgång med en 22,5 kg hink per 35 får eller 15 nötkreatur.

• Säkerställ att djurens vanliga foder alltid finns tillgängligt.

• Produkten bör tas bort 21 dagar före slakt för köttdjur och 7 dagar före 

kalvning om mjölken är avsedd att användas som livsmedel.

Ungefärlig åtgång:
• Nötkreatur upp till 200 g per djur och dag.#

• Får upp till 40 g per djur och dag.#

 #Intaget kommer att påverkas av antal hinkar/baljor per antal djur, foderkvalitet och 
tillgänglighet, andra tillgängliga foder, ålder och ras på djuren samt närhet till vattenkällor.

*Innehåller skyddat zink

Innehållsförteckning:

22.5
kg


