MasterFeed® Pig

MasterFeed® Pig
Tilskudsfoder til grise i vækst
MasterFeed® Pig er den nye generation af fodermidler, baseret
på naturlige mineraler og nøje udvalgte enzymer.
De naturlige mineraler består hovedsageligt af lermineraler.
Dette materiale er dannet for flere millioner år siden, og stammer fra lavaen i de mange vulkanudbrud, som fandt sted mange
steder i Europa. Nogle af disse blev umiddelbart efter udbruddene dækket af saltvand, og kombinationen af lermineraler
og saltvand dannede gennem tiden et unikt materiale med et
meget stort overfladeareal samt en naturlig ionbytningsevne.
Evnen til at binde positivt ladede partikler har i en årrække
været udnyttet til vandrensning. Strukturen i materialet filtrerer ned til én mikron og fjerner derved stort set alle bakterier i
vand. De fra naturen negativt ladede partikler binder effektivt
positivt ladede partikler, som tungmetaller, jern, mangan m.v.
samt mykotoxiner og andre skadelige elementer.
Mosegården har afprøvet MasterFeed® Pig hos en række danske landmænd med succes. Resultaterne har været færre problemer og mere jævne grise efter fravænning. Andre har haft
bedre foderudnyttelse. Alle afprøvningsværter er fortsat med at
bruge produktet, også efter at afprøvningerne var stoppet.

MOSEGÅRDEN A/S · Fabersvej 9 · 7500 Holstebro · Tlf. +45 97 86 19 66 · Fax +45 97 86 14 46 · www.mosegarden.dk

MasterFeed® Pig

Brugsanvisning:

Særligt velegnet som supplement til foderrationer med højt indhold af ikke stivelsesholdige
polysaccharider (især arbinoxylaner), f.eks. foder med mere end 35% hvede.
For at få den bedste virkning, skal MasterFeed® Pig iblandes foderet omhyggeligt. Vi anbefaler en dosering på ca. 0,3 % af det færdige foder. Den anbefalede dosering kan nås ved at
blande en sæk på 25 kg i 8.000 kg fuldfoder. Under foderfremstillingen bør temperaturen
ikke overstige 85-90o C.
Bemærk:
På grund af indholdet af Endo-1,4-beta-xylanase skal forblandingen mindst indgå med 0,17%
af det daglige foder.
Indhold:

Hvedestrømel
Calcium karbonat
Forblanding

Opbevaring:

MasterFeed® Pig skal opbevares under tørre
og hygiejniske lagerforhold i uåbnede sække
ved almindelig lagertemperatur ca. 20o C.

Eu-nummer 1.24
Eu-nummer 11.1.1

På grund af MasterFeed® Pigs væskesugende
egenskaber, bør MasterFeed® Pig ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
medicin.

Analytiske bestanddele:
Lysin
Metionin
Natrium
Calcium
Fosfor

spor
spor
spor
spor
spor

Tilsætningsstoffer:

Kategori 1, funktionel gruppe ”g”: bindemidler
Kategori 1, funktionel gruppe ”i”: antiklumpningsmidler
Kategori 4, Zootekniske tilsætningsstoffer, funktionel gruppe ”a” Fordøjelighedsfremmende stoffer: Endo-1,4-beta-
xylanase (EC 3.2.1.8) (E 1628). 8000 U/g.

Kontakt Mosegården
Tlf.: +45 9786 1966
Fax: +45 9786 1446
post@mosegarden.dk

Holdbarhed:
Under de rette betingelser for opbevaring kan
MasterFeed® Pig holde sig i mindst 12 mdr. fra
produktionsdato.
Vægt:
25 kg
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Produktansvarlig, Svin
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