
 

 

Nové krmivo v naší nabídce ALFAMIX 1030 Holandské firmy GARVO. 

Doporučujeme jako startovní krmivo pro prasečí děti a dále pak pro prasečí seniory, kterým již naše 

superdietní krmivo nestačí. 

Prasata v domě znamenají radost. Obzvláště když jsou zdravá a mají zábavu. Správná péče a dobré krmení jsou důsledkem toho, že se zvířata cítí dobře a se správnou dávkou 

zvědavosti objevují své okolí (jak citlivě popsáno!). Garvo má speciálně pro prasátka 2 druhy krmení. 1030 Alfamix a 480 granule. Druhy krmiva jsou uzpůsobeny pro správné 

zažívání a vývoj těla a přispívají k dlouhému a zdravému životu prasátek.  

1030 Alfamix jsou müsli s bohatým obsahem zeleniny a ostatních přírodních složek. 

Krmení obsahuje celá obilná jádra, aby prasátka musela žvýkat. Při žvýkaní se potrava promíchává se slinami a proces trávení tak začíná už na správném místě – v tlamě. 

1030Alfamix také obsahuje lecithin pro stimulaci spalování tuku, díky tomu zvířata pomaleji tloustnou. Přidané rostlinné oleje se starají o zdravou kůži s lehkým růžovým 

nádechem. (mám strašně moc komentářů na jazyku,nechám si je pro sebe) 

Díky vyváženému poměru krmné směsi je krmivo ideální i pro čuníky chované v domácnosti. 

 

480 Prasečí granule se sestávají z lisovaných drobků. Tyto jsou dobré pro zvířata, která si ráda vybírají. Pokud si totiž vyberou pouze nejlepší sousta, nedostávají do sebe 

dostatečnou výživu. 

 

Doporučení pro krmení 

1030 Alfamix a 480 granule jsou komplexní krmiva, ke kterým již není potřeba nic přidávat, ale může se 

- nedávejte jim žádný tuk nebo sladké a jen omezeně zbytky jídla 

- eventuálně trošku obili, chleba nebo sena k našemu krmení 

- pokud prasata nemají k našemu krmení žádné seno ani trávu, dávejte jim trochu zeleného krmiva 

 

Zelené krmivo má blahodárné účinky na střevní flóru a stimuluje zažívání. 

 

Množství krmení je odvislé od pohybu, teplotě, stáří, příkrmech a tělesné kondici. Taková směrnice pro Alfamix: 

- velké druhy – denné ca 1,5% jejich tělesné váhy 

- malé druhy – denně ca 3,5% jejich tělesné váhy 

 

selátka můžete krmit Alfamixem jakmile začnou přijímat k mléku i tuhou stravu. 

 

 

1030 Alfamix 

• kompletní müsli s extra lecithinem a rostlinnými oleji pro všechny čuníky všeho věku 

• bohaté müsli pro zdravá kopýtka a lesknoucí se srst 

• podporuje žvýkaní a tím i zažívání 

• doplněk k denní syrové stravě 

• prosím pozor: nechávejte je vždy neomezeně se pást nebo žrát seno či trávu 

 

 

Obsah: 

Lněné semínko, ječmen, ječné vločky, oves, kukuřičné vločky, sojové boby tepelně upravené parou, vojtěšková mouka, svatojánský chlebík, jablečná melasa, šrot ze sojového 

extraktu z loupaných bobulí tepelně zpracovaný parou, kukuřice, lecithin, slunečnicová semínka, řízky z cukrové řepy, pufovaná pšenice, sušené mrkvové vločky, hrachové vločky, 

bramborový škrob, sušené řepné řízky, organické kyseliny, křemenný písek 

Podíly: 

 

Surový protein 12,8%, surový tuk 6,1%, surová vláknina 10,5%, popel 8,3%, vápník 10,91%, fosfor 6,15g, sodík 3,59g, lysin 6,15g, methionin 2,09g 

 

Přídavné látky/kg vitamíny 

3a672a vitamín, A12064 IE, 3a671 vitamín, D3 1293 IE, 3a 300 vitamín C18mg, 3a700 vitamín E 255g 

 

Přídavné látky ve stopovém množství: 

měď 20g, zinek 100g, mangan 100g, železo 40g, jód 1mg, selen přírodn 


