OYTA - 1
Lasturová dr
- krmná surovina pro zootechnické použití
Složení:

Lastury moøských živoèichù
37,00
0,40
0,04
5,00

Vápník (Ca)
Sodík (Na)
Fosfor (P)
Popel nerozp. v HCl (max.)

%
%
%
%

Analytické údaje mají pouze všeobecný charakter, protože tato základní surovina je
pøírodního pùvodu a menší zmìny ve vlastnostech nejsou proto vylouèeny, chemické a
fyzikální vlastnosti, uvedené výše, jsou uvádìny jako prùmìrné hodnoty se standartní
smìrodatnou odchylkou - tyto hodnoty oznaèují limity, kterých 95% z provedených
analýz dosahuje.

Charakteristika:
OYTA - 1 je pøírodní produkt, získávaný z velkých úložiš na mìlèinách Severního moøe.
Tyto fosilní usazeniny se formovaly z lastur uhynulých moøských ústøic, žijících v moøi
pøed tisíci lety. Lastury jsou tìženy speciálními plavidly a dováženy do pøístavù
k dalšímu zpracování. Zde vytìžené lastury procházejí mytím, sušením, drcením,
tepelným ošetøením, kontrolou a balením. Drcené lastury jsou hodnotným zdrojem
vápníku pro drùbež. Nosnice mohou tímto zdrojem optimálnì pokrýt kompletní potøebu
vápníku. Hrubé èástice lastur jsou zadržovány v ptaèím žaludku, odkud jsou pomalu
uvolòovány do trávícího traktu a jejich ideální rozpustnost zajišuje kontinuální
pøísun vápníku do krevního obìhu. Lasturová dr je tepelnì ošetøena tak, aby vysoká
teplota eliminovala pøítomnost patogeních bakterií (napø. bakterií typu Salmonella)

Použití a dávkování:
Produkt se zkrmuje mladým slepicím bìhem nìkolika týdnù pøed snáškou, mùže být
zamíchán do krmiva, nebo pøidáván samostatnì. Produkt je vhodný i pro ostatní
drùbež (kachny, husy, krùty, perlièky), ale také pro bažanty, pštrosy .....
Benefit

silné skoøápky vajec
Nosnice
silné kosti
Kuøata
silné kosti
Krùty
podpora trávení
Ptáci, drùbež (obecnì)

Dávkování (%)

4,0 - 6,0
1,0
1,5 - 2,0
Ad libidum
g/ks/den

Holubi
Bažanti, perlièky, kachny, husy
Nosnice
Pštrosi

Skladování:
Výrobce:

2-3
2-4
3-4
10 - 20

Produkt skladovat na suchém místì.

Van der Endt - Louwerse c.v., 4401 NR Yerseke, Netherlands pro Arco feed, ÈR.
Registraèní è.: a NL 20548

Balení 3 kg / 100,- Kè

