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Muszle są 2,5 raąr twardsze od kredy (zastępu-
ją zwirek w paszy), nie sa pylące, nie chłoną wody,
ulegaja powoinemu - do 12 god,zin rozpuszczaniu
w przewodzie pokarmowym (kreda do 3 godzin), do-
starczając tzw, ,,długi Ca'. Efekt ,,długiego'' Ca to sta-
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$fupń działa przecitv obr zękowo, przeci#ża,balnie,
wspomaga leczenle przeziębien, zapobiega zbytnie-
.1pu otłu szc zaniu, dztała przeciwstresowo, skutecznie
wpływa na aktl,r,vność r.vielu enzymow.

Bardzo dobrym żródłem wysokoprzyswajainego
wapnia Są paszg,ipochodzen:ią zwterzęcego: .rrlączki

rybne. muą*e skorupiakqvy, skorupy jaj.
Maczka'$vapien n a z mtĄzli jest natura lnym żro-

'Ęłem Ca. Zfiwteraponad 3ffi zjonizowanego Ca glów- ]

nie w postaci węglanu wapnia - arganitu, kalcytu,
a tak*b zawięra fosfor. potas, sód, jod, magnez, fluor,
żelazo i inne mikroelementv.

x zwiększona masa jaj (do lOo/o|7
m wydłużony okre§ nieśności o 2-3 tygodnie,
ą więcej najwyższej jakości jaj od nioski,
lx mniej stłuczonych jaj w drodze z fermy poptzez

sortownie, ĘLagazyny do odbiorcy końcowego,
m większy konkurencyjny zbyŁ - każdy odbiorca

chce kupić jaja duże i z twatd,ą skq§*pą i chce
mieó towar z najwyższej półki. ,ie.

W ce.|u maksymalnego wykorzystania walorów
mączki wapiennej w dawkach pokarmowych dla kur
niosek, należy stosować ją z kred,ąw proporcji 50:50
lub w postaci tzw. ..posypki''.

Procentowa zawartość muszXi 1yąplennych w m p p
,rnoże być mniejsza lub więks za. Optymdn€liitrości..pp.;
bię{anych muszli zależą od wielu .ry.r.ritj*, g"t,]"-
ku;,'wieku, masy ciała, kondycji stada, niedoboru Ca
spowodowanym chorob ą czy leczeniem farmak ologicz-
nym. Ilości wyjadanej posypki będą świadc zyŁy o wiel-
kości ińdy.widualnego zapotrzebowania na Ca.

Kużda nioska zje tyle_muszelek ile potrzebuje - nie
mniej ani nie więcej.

Podsumowując: nie byłoby tak istotnego wpll.wu
Ca z mrrszli morskich na organizmy zwierĘÓe, gdyby
nie jego polimorficzne powiązania z innymi związka-
mi mineralnymi ukształtowanymi przez sannąnaturę
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ły poziom pH treści pokarmowej żołądka, to stała do-

zwykle do ich zwiększonej łarlliwości.
'akie wynikają z zastosowania w żł.wieniu

wyqoka przyswajalność wapnian
* lepsze wykorzystanie tańszej pasŻy, wzmocnie-.._

die procesu mechanicznego rozcierania osłoń
"Xfibrnórkowych paszy,

-* wiiksza twardośó skorupy - istotnie mniejsza
ilość pekniętych i stłuczonych jaj,
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stępno§§-,Ca we krwi potrzebnego do budowy twardej
skorupy J'dja bez potrzeby uzupełniania C#.Ę!.koSci,

kowania;

tel. 56 474 07 9U 56 474 Iompasr@
fax: 56 474 o7ł9o, tel. kom.

tel. 601 7§1 516, 603 1Śl 741,609,524 096
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