
1014 alfamix kangoeroe

volledig muesli voor buideldieren

Beschikbare verpakkingen:

15 kg

Voeradvies

• verstrek altijd zacht gevarieerd hooi, ook als er voldoende gras

voorhanden is

• geef takken om op te kauwen, dat is goed tegen ‘jumpy law’

kaakontsteking

• verstrek daarnaast dagelijks circa 250 - 500 gram 1014 alfamix

kangoeroe. Let op: de hoeveelheid alfamix kangoeroe hangt

samen met de grootte, activiteit en de conditie van de dieren, en

van de temperatuur

• gebruik zacht roggestro als stalstrooisel

• geef (om kaakontsteking te voorkomen) nooit scherp ruwvoer

zoals stro, graankaf of droog brood

• kangoeroes kunnen langere tijd zonder water, maar zorg liever

dagelijks voor voldoende vers water te geven. Dat bevordert hun

welzijn

• als joey’s of kangoeroejongen niet door hun moeder kunnen

worden gevoed, gebruik dan speciale lactose-arme

kunstmelk.Gangbare melksoorten zoals koemelk bevatten

namelijk lactose en daar worden kangoeroes ziek van, mogelijk

met de dood tot gevolg
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Samenstelling:

maisvlokken, gerstvlokken, lijnzaadvezels, tarwevlokken,

sojaschroot geschild getoast, sojabonen getoast hele,

lijnzaadschilfers, appelmelasse, gerst, maisglutenvoer,

raapzaadschroot, johannesbroodmeel, erwtenvlokken, soja olie,

lecithine, gepofte tarwe, wortelvlokken, kalksteentjes, organische

zuren

Analytische bestanddelen/kg

ruw eiwit 14,3 %, ruw vet 5,8 %, ruwe celstof 8,0 %, ruw as 7,2 %,

calcium 8,47 g, fosfor 5,43 g, natrium 4,28 g

Toegevoegd/kg Vitamines

3a672a Vitamin(e) A 14928 IE, 3a671 Vitamin(e) D3 1579 IE, 3a300

Vitamin(e) C 22 mg, 3a700 Vitamin(e) E 252 mg, 3a316 Vitamin(e)

B9 Foliumzuur 4 mg, 3a880 Biotin(e) 1007 mcg, Cholin(e) 299 mg

Toegevoegd/kg Sporenelementen

koper (3b413 Cu-chelaat uit glycine hydraat) 25 mg, zink (3b607

Zn-chelaat uit glycine hydraat) 126 mg, mangaan (3b506 Mn-

chelaat uit glycine hydraat) 126 mg, ijzer (3b108 Fe-chelaat uit

glycine hydraat) 50 mg, kobalt (3b304  gecoate korrels

kobalt(II)carbonaat) 1 mg, jodium (3b202 calciumjodaat

anhydraat) 1 mg, selenium (3b8.12 Se-organisch CNCM I-3399) 0.2

mg, selenium (3b801 natriumseleniet) 0.05 mg
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