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INFA 0,4MM 1KG
CENA:

16,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Aller Aqua

OPIS PRZEDMIOTU
Infa 0,4mm to starter- pasza wzrostowa dedykowana dla wylęgu i narybku
64% białka / 8% tłuszczu
!DOSTĘPNY TYLKO U NAS!
!Ilość ograniczona!
Niesamowicie intensywny zapach rybny!
Kolor: jasnobrązowy*
Cena za 1 kg - 16 zł.
Idealna do kulek!
Zawiera mączkę rybną najwyższej jakości!
Dodatkowo zawiera mączkę z kryla!
Znakomicie sprawdza się do nęcenia oraz na pastę.

Wszystkie pasze Aller Aqua produkowane są z naturalnych surowców
metodą ekstruzji.
ALLER INFA to produkt przeznaczony dla wylęgu i narybku.
ALLER INFA jest swoim składem bardzo zbliżona do woreczka żółtkowego. Kompozycję białka i tłuszczu dopasowano do
wymogów larw ryb, a użyte surowce są najwyższej jakości. Paszę skomponowano stosownie do najnowszej wiedzy o
żywieniu młodych stadiów ryb. Wysoka kaloryczność i atrakcyjny smak wpływają na niski współczynnik pokarmowy.
Poprzez poprawę stanu zdrowotnego ryb zwiększa się przeżywalność obsady.
Wymagania pokarmowe jak i charakterystyka ﬁzyczna (wskaźniki tonięcia, stabilność paszy i wypułkiwanie składników
odżywczych) muszą być szczególnie starannie dobrane w procesie produkcji pasz dla narybku.
Właściwości odżywcze i ﬁzyczne paszy są kluczowe dla atrakcyjności paszy, gdyż wpływają na jej pobieranie przez ryby
oraz strawność. Z tego powodu pasze narybkowe muszą być najwyższej jakości, a ich skuteczność zoptymalizowana.
Zależnie od gatunku ryb współczynnik pokarmowy może wahać się pomiędzy 0,6 a 1.
Infa 0,4mm zalecana dla ryb o wadze 0,20-0,50g
*kolory pelletu mogą się różnić w zależności od dostępnej w sprzedaży partii

Co zyskujesz dzięki Paszy Aller Aqua?

* Niski współczynnik pokarmowy przy szybkim wzroście ryby
* Zdrową, silną i smaczną rybę
* Przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego
* Wysoka przeżywalność
* Dobra odporność
* Atrakcyjny smak
* Pasze dostosowane do wymagań pokarmowych ryb w różnych porach roku
* Możliwość stosowania pasz organicznych na każdym etapie rozwoju ryby
Aller Aqua to:
* 50 lat doświadczenia w branży
* Restrykcyjny system kontroli jakości
* Staranny dobór surowców
* Stałe testy w Centrum Badań i Rozwoju
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