Oferta hurtowni PZHZF dla hodowców szynszyli
(01.10.2019r)
tel.:502 431 920; e-mail:hurtownia@pzhzf.net.pl
Pasza Ibeko Panto matki:
Pokarm dla szynszyli matek jest mieszanką zbilansowaną, zapewniającą prawidłowy wzrost i rozwój
zwierząt. Wybrane komponenty paszy oraz błonnik wpływają na poprawę procesów
trawiennych oraz odpowiadają pokarmowi występującemu w naturalnym środowisku szynszyli.
Zalety:
-prawidłowo dobrane komponenty
-witaminy dla poprawy zdrowia
-pokrycie zapotrzebowania na związki mineralne oraz energię
-aminokwasy o wysokiej zawartości siarki
-pod stałą kontrolą
-dobra wydajność mleka w okresie karmienia
Zawartość składników:
białko surowe 18,0 %
tłuszsz 3,5 %
włókno surowe 15,5 %
popiół surowy 9,5 %
Witamina A 12.500 I.E.
Witamina D3 1.000 I.E.
Witamina E 100 mg
SEPIFEED S60 to produkt naturalnego pochodzenia, którego głównym składnikiem jest
sepiolit. Jest to specjalna glinka o znakomitych właściwościach sorpcyjnych i koloidalnych, a co za
tym idzie, również nieskończonej liczbie zastosowań. Przez hodowców zgodnie uznana za najlepszy
pył kąpielowy dla szynszyli.
Jako pył kąpielowy dla zwierząt futerkowych, w tym przede wszystkim szynszyli, ale także jeży
afrykańskich, chomików, koszatniczek itd. doskonale nadaje się do stosowania indywidualnego jak i w
hodowlach.
Zalety produktu:
- ze względu na obłe cząstki nie tnie delikatnego futra zwierząt futerkowych, przez co jest ono
delikatne, błyszczące i bardzo dobre jakościowo
- bardzo dobrze chłonie zanieczyszczenia, w tym tłuszcz i zabrudzenia

ARBOCEL® RC
w karmach dla zwierząt futerkowych
ARBOCEL®RC
jest koncentratem włókna surowego.
Stosowany jest poprzez dodanie do karmy, w celu uzupełnienia włókna pokarmowego w dawce
żywieniowej i poprawy właściwości fizycznych karmy.
Czym koncentrat włókna ARBOCEL® RC różni się od pozostałych źródeł włókna?
Koncentrat włókna ARBOCEL® RC jest w procesie produkcyjnym oczyszczony z frakcji
rozpuszczalnych, zawiera zmikronizowane włókno funkcjonalne (strukturalne) całkowicie
nierozpuszczalne i wolne od mikotoksyn. ARBOCEL®RC wiąże ponad dwukrotnie więcej wody niż
wysłodki, po 1 minucie osiąga pełne spęcznienie. Wysłodki i otręby pod wpływem wody kończą
proces pęcznienia dopiero po ok. 30 minutach.

Biotyna + Cynk org.
Poprawia kondycję skóry, sierści i piór, poprawia wygląd i zdrowotność racic, wskazany w okresach
obniżonej kondycji zwierząt. Dzięki wysoko przyswajalnemu chelatowi cynku i biotyny utrzymuje
właściwą kondycję skóry. Odgrywa istotną rolę w inicjacji i tworzeniu okrywy włosowej, jej gęstości i
wyrównaniu.
Stosowanie:
Stosować w okresach obniżonej kondycji zwierząt oraz zwiększonego zapotrzebowania na witaminy
w ilości:
Zwierzęta futerkowe: w okresie inicjacji i tworzenia ostatecznej okrywy włosowej 300 - 400 ml na 1
tonę karmy, dwa razy w tygodniu.
Dodawać do karmy w trakcie jej przygotowywania. Można uprzednio rozcieńczyć wodą.
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l.
Skład 1 l:
Biotyna - 183 000 mcg
Cynk organiczny - 36 600 mg

E+Selen
Zapewnia fizjologiczny wzrost i rozwój mięśni, korzystnie wpływa na mięsień sercowy i wątrobę.
Pozytywnie wpływa na właściwości naczyń krwionośnych, nabłonków i błon śluzowych. Wspiera
funkcje rozrodcze i wspomaga prawidłowy metabolizm nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Synergiczne połączenie witaminy E z selenem, ma silne działanie przeciwutleniające i wzmacniające
układ odpornościowy. Wspomaga ochronę przed zatruciami metalami ciężkimi. Obniża zawartość
komórek somatycznych w mleku.
Stosowanie:
Stosować w okresach obniżonej kondycji zwierząt oraz zwiększonego zapotrzebowania na witaminy
w ilości:
Zwierzęta futerkowe: podawać doraźnie 200 ml na 1 tonę karmy; w okresie zwiększonego
zapotrzebowania oraz przed i w trakcie krycia można podawać 400 - 500 ml na 1 tonę karmy, dwa
razy w tygodniu.
Dodawać do karmy w trakcie jej przygotowywania. Można uprzednio rozcieńczyć wodą.
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l.
Skład 1 l:
Witamina E - 175 000 mg
Selen - 210 mg

TROUWIT AD3E
Wspomaga funkcje obronne i rozrodcze organizmu, warunkuje prawidłowe widzenie.
Zapewnia fizjologiczny wzrost, rozwój kości i gospodarkę wapniowo-fosforową. Wspomaga odporność
organizmu. Niezwykle przydatny w okresie ciąży, laktacji i intensywnego wzrostu młodych zwierząt.
Stosowanie:
Stosować w okresach obniżonej kondycji zwierząt oraz zwiększonego zapotrzebowania na witaminy
w ilości:
Zwierzęta futerkowe: 250- 500 ml na 1 tonę karmy, dwa razy w tygodniu.
Dodawać do karmy w trakcie jej przygotowywania. Można uprzednio rozcieńczyć wodą.

MULTI
Produkt polepsza żywotność,
wspomaga odporność i wytrzymałość.
Zalecany jako środek wspomagający
przy awitaminozie, w sytuacjach
osłabienia i w okresach regeneracji
organizmu.
Stosować w okresach obniżonej
kondycji zwierząt oraz zwiększonego
zapotrzebowania na witaminy w ilości:
Zwierzęta futerkowe: 250-500 ml na 1
tonę karmy, trzy razy w tygodniu.
Dodawać do karmy w trakcie jej
przygotowywania. Można uprzednio
rozcieńczyć wodą.

Składnik w 1 l
Witamina A

JM

8 000 000

Witamina D3

JM

214 000

Witamina E

mg

54 000

Witamina K3

mg

4 300

Witamina B1

mg

2 150

Witamina B2

mg

4 300

Witamina B6

mg

4 300

Witamina B12

mcg

50 000

Witamina C

mg

54 000

Pantotenian wapnia

mg

15 000

Betaina

mg

54 000

Kwas foliowy

mg

1 100

Biotyna

mcg

75 000

Niacyna

mg

37 500

PronTech - preparat dezynfekcyjny, posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze,
wirusobójcze i algobójcze. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i
spłukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym, obiektach użyteczności
publicznej (z wyłączeniem jednostek służby zdrowia) oraz do higienicznej dezynfekcji rąk.
Przeznaczony też jest do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i
transportu zwierząt. Może być stosowany na czystych powierzchniach mających bezpośredni kontakt
z żywnością i środkami żywienia zwierząt.
PRONTECH jest skuteczny w walce z nieprzyjemnymi uciążliwymi zapachami.
Produkt niszczy biofilm, jest doskonałym narzędziem do sanityzacji instalacji systemów pojenia ,
nie powoduje korozji.
PRONTECHTM jest unikatowy:
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU I bezpieczny dla Państwa pracowników.
O NISKIM POZIOMIE TOKSYCZNOŚCI
NIEPOWODUJE KOROZJI, NIE PODRAŻNIA
40%SKŁADNIKA AKTYWNEGO W POSTACI GRANULATU POZWALA UZYSKAĆ LEPSZY
REZULTAT - z 0,5g produktu można wyprodukować 1L-gotowego do użycia roztworu o stężeniu
200ppm
Przy stężeniu składnika aktywnego wynoszącym 200ppm (0,5g/l) PRONTECHJEST W STANIE
WYELIMINOWAĆ 99,99996MIKROORGANIZMÓW podczas trwającego 6 sekund kontaktu w twardej
wodzie,
ROZPUSZCZALNYW WODZIE — działa zarówno w wodzie zimnej(poniżej 40C) jak i gorącej(powyżej
600C)
NEUTRALNEPH - działa w krańcowych odczynach, od kwaśnego do zasadowego (PH3-11)
TRWAŁY— działa w obecności substancji organicznej i nie traci swoich właściwości w obecności
tlenu lub promieni UV
PRZEDŁUŻONEDZIAŁANIE - niszczy mikroorganizmy w długim czasie od momentu zastosowania
preparatu
DEZOSAN WIGOR to skuteczny preparat do suchej dezynfekcji o bardzo szerokim spektrum
działania, który gwarantuje wysoką skuteczność i długotrwałą dezynfekcję obiektów inwentarskich.
Dzięki zawartości mięty pieprzowej działa odstraszająco na muchy i pchły.
Działanie preparatu DEZOSAN WIGOR:
• skutecznie ogranicza rozwój patogennych bakterii, wirusów oraz grzybów
• w znacznym stopniu ogranicza rozwój kokcydiów poprawia mikroklimat pomieszczeń inwentarskich
• zmniejsza stężenie amoniaku
• osusza powierzchnie dezynfekowane
• umożliwia długotrwałą i skuteczną dezynfekcję
• ogranicza rozwój larw much
• może być stosowany w obecności zwierząt
Sposób stosowania:
DEZOSAN WIGOR stosuje się poprzez rozsypywanie preparatu na powierzchnię dezynfekowaną w
dawce 50 – 100 g/m2. Dezynfekcję należy przeprowadzać, co 7 dni. Jeżeli preparat jest stosowany
po raz pierwszy to należy stosować go codziennie przez 3 pierwsze dni, a następnie co 7 dni.
DEZOSAN WIGOR może być stosowany na wszystkie rodzaje posadzek (również rusztowe) i ściółek.
Przeznaczenie:
DEZOSAN WIGOR jest przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych dla wielu gatunków
zwierząt oraz w schroniskach dla zwierząt, wszędzie tam gdzie występuje duża koncentracja
zwierząt. W celu uzyskania najlepszych efektów należy przeprowadzić dezynfekcję stanowisk, kojców
i innych miejsc gdzie przebywają zwierzęta oraz dróg komunikacyjnych dla zwierząt i obsługi.
Dezynfekcja dróg komunikacyjnych jest bardzo istotna, ponieważ stanowi barierę dla patogenów
chorobotwórczych, które mogłyby zostać przeniesione z zewnątrz lub z kojca do kojca.

Cennik obowiązujący na dzień 01.10.2019r
Ibeko Panto dla matek 18% białka:

Żwirek SEPIFEED S60:

Worek 25 kg – 44 zł brutto
Koszt dostawy: paczka do 30 kg – 15 zł brutto
Przesyłka 100 kg do 300kg 100 zł brutto
Paleta 750 kg – 1367,5 zł brutto z transportem do hodowcy

Worek 20 kg – 41 zł brutto
Koszt dostawy: paczka do 30 kg – 15 zł brutto
Przesyłka 100 kg do 300kg 100 zł brutto
Paleta 1000 kg – 2075 zł brutto z transportem do hodowcy

Arbocel RC

Biotyna + cynk

Worek 20 kg – 74 zł brutto
Koszt dostawy: paczka do 30 kg – 15 zł brutto
Przesyłka 100 kg do 300kg 100 zł brutto

1L – 20,50 zł brutto
5L – 82 zł brutto

E+Selen

AD3E

1L – 43,20 zł brutto
5L – 208,00 zł brutto

1L – 73,00 zł brutto
5L – 355,00 zł brutto

Multiwitamina

Dezosan 10kg – 34,00 zł brutto
Prontech 1 kg – 280 zł brutto

1L – 46,00 zł brutto
5L – 212,50 zł brutto

Przesyłka paczki: Poczta Polska, DPD, Paczkomaty

Przesyłka paletowa: PeKaeS, Raben

Jeśli potrzebujesz jakiegoś towaru – skontaktuj się z nami postaramy załatwić w dobrej cenie.

