N UTRECO
A
QUACULTURE ,
de grootste visvoerproducent ter wereld,
brengt een nieuwe Koi Mix op de markt
Nutreco Aquaculture is bij viskwekers al decennia lang een
bekende naam die borg staat voor betrouwbaarheid,
kwaliteit en betrokkenheid. In nauwe samenwerking met
de kwekers zorgt ons voer wereldwijd voor een optimale
productie van zowel consumptie- als siervissen. Gedurende
de afgelopen jaren is bij sierviskwekers een sterk groeiende
vraag ontstaan naar kwalitatief hoogwaardige koivoeders.
In nauwe samenwerking met een aantal kwekers is de
koicultuur door ons intensief bestudeerd, waarbij telkens
dezelfde problemen naar voren kwamen. Deze problemen
hebben met name betrekking op de groei, de kleur en
vooral de gezondheid van de koikarper.

Een mix van de beste koivoeders,
zodat uw koikarper niet
iedere dag hetzelfde hoeft
te eten en daarnaast in
topconditie blijft ! ! !

Naar aanleiding van deze problemen
zijn wij samen met een aantal kwekers
een uitgebreid onderzoek gestart met
als doel de problemen binnen de koicultuur op te lossen. De resultaten van
dit onderzoek hebben geleid tot de ontwikkeling van drie speciale koivoeders
(kijk voor een uitgebreide beschrijving
op de achterkant van deze folder).

Dit unieke voer is nu ook verkrijgbaar
voor particulieren en hobby-kwekers.
Trouvit Koi Mix wordt geleverd in
emmers van 10 en 22 liter en is uitsluitend verkrijgbaar via één van onze
dealers. Naast de Trouvit Koi Mix is er
nu ook de Trouvit Koi Basic. Dit is een
standaard koivoer zonder kleurstoffen
en een normale dosis vitaminen.

Vraag uw koidealer naar ons nieuwe product en deze zal het zeker kunnen leveren.
Een uitgebreid overzicht van onze dealers volgt in de nieuwe uitgave van het blad van Koi-2000

Trouvit Koi Mix is een mix van de volgende drijvende koivoeders

1 Koi groeivoer
Een voer samengesteld uit
hoogwaardige grondstoffen die
ervoor zorgen dat de koikarper
een optimale groei vertoont.

2 Koi kleurvoer
Speciaal voer verrijkt met
een mix van hoogwaardige
spirulina, diverse paprika
extracten en carotenoiden.
Deze grondstoffen zorgen ervoor
dat uw koi zijn unieke kleur behoudt.

3 Koi krachtvoer
Uitgebalanceerd voer met
een zeer hoge dosis vitaminen
(o.a Vit-A, -B3, -C en -E) en
mineralen, die resulteren in een
maximale werking van het immuunsysteem van uw koi, zodat uw vissen
in topconditie blijven.

Samenstelling
- 38% Ruw eiwit (uit hoogwaardig vismeel, graan en soja)
- 10% Vet (uit hoogwaardig visolie en oliehoudende zaden)
- 39% Koolhydraten (uit plantaardige grondstoffen)
- 11% Ruwe celstof en as
- 2 % Fosfor en koper
- Vitaminen: Vit A 10.000, Vit B3 1500, Vit E 150 I.E/kg
- Vitamine C 80 ppm
Samenstelling
- 33% Ruw eiwit (uit hoogwaardig vismeel, graan en soja)
- 7% Vet (uit hoogwaardig visolie en oliehoudende zaden)
- 45 % Koolhydraten (uit plantaardige grondstoffen)
- 13% Ruwe celstof en as
- 2 % Fosfor en koper
- Vitaminen; A 10.000, B3 1500, E 200 I.E/kg
- Vitamine C 80 ppm
- Toevoeging van hoogwaardige spirulina,
diverse paprika extracten en carotenoiden.
Samenstelling
- 33% Ruw eiwit (uit hoogwaardig vismeel, graan en soja)
- 7% Vet (uit hoogwaardig visolie en oliehoudende zaden)
- 43 % Koolhydraten (uit plantaardige grondstoffen)
- 15 % Ruwe celstof en as.
- 2 % Fosfor en koper
- Vitaminen; A 20.000, B3 3000, E 300 I.E/kg
- Extra toevoeging vitamine C 200 ppm

Naast de Trouvit Koi Mix is er nu ook de Trouvit Koi Basic

Koi Basic
Een optimaal drijvend voer
voor alle vijvervissen gemaakt
uit hoogwaardige grondstoffen

Samenstelling
- 33% Ruw eiwit (uit hoogwaardig vismeel, graan en soja)
- 7% Vet (uit hoogwaardig visolie en oliehoudende zaden)
- 45 % Koolhydraten (uit plantaardige grondstoffen)
- 13% Ruwe celstof en as.
- 2 % Fosfor en koper
- Vitaminen; A 10.000, B3 1500, E 200 I.E/kg
- Vitamine C 80 ppm
Uw Koidealer

