
Chudleys markedsføres i Danmark af Brogaarden®

For yderligere information ring 39 65 18 80 eller se www.brogaarden.eu
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Chudleys Rabbit Royale
- Fiberrigt foder til kaniner

Specielt udviklet til kaniner. Har lavt indhold af stivelse og øget indhold 
af lange fibre og indeholder et udvalg af urter, der giver foderet en  
attraktiv duft og smag og samtidig menes at være gavnlig for kaninen.
Indeholder gulerødder og mannan oligosakkarider, der understøtter 
fordøjelsen samt den naturlige antioxidantpakke (QLC), der understøtter 
kaninens eget naturlige antioxidantsystem.

Rabbit Royale fremstilles efter ensartet opskrift for at sikre pålidelighed 
og ensartethed samt et medicinfrit miljø, certificeret efter UFAS og ISO 
standarder.  Ikke tilsat kunstige smags- eller farvestoffer.  

Sammensætning:
Græs, havreklid, hvede, byg, havre, lucerne, hvedeklid, majs, afskallede 
sojabønner, glukose, ærter, gulerødder, umelasserede roefibre, halm, 
morgenfrue, dikalciumfosfat, mynte, rapsolie, nælde, mannan oligosak-
karider, solbær, grønkål, spinat, rødbede, rosmarin, hyben og granat-
æble. 

Fodringsvejledning:
Introducer Chudleys Rabbit Royale gradvist over en periode på 5-7 dage indtil det erstatter det tidligere foder 
helt.  

Livsstadie Daglig mængde
Voksen, vedligehold 25 g/kg legemsvægt
Op til 1 år, i vækst Fri adgang typisk 100-120 g
Diegivende 75 g/kg legemsvægt

Gives for at vedligeholde en ideel vægt – undgå overvægt. De nævnte mængder er kun vejledende og du bør 
fodre efter en tilpas foderstand. Kaniner har godt af lidt frisk grønt, men vær opmærksom på, at det altid er 
helt frisk og ikke muggent eller forurenet med jord eller sprøjtemidler. Ind i mellem kan foderet fugtes let for at 
give en endnu bedre smag og aroma, men pas på ikke at lade foderet stå for længe fremme. Frisk drikkevand 
skal altid være tilgængeligt.

Chudleys Rabbit Royale bør fodres sammen med rent, støvfrit hø af god kvalitet. Hø og andre fiberkilder som 
lucerne bør altid være tilgængelig for at sikre en god fordøjelse og generel sundhed.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. Skal opbevares tørt og køligt.

Analytiske bestanddele:
Råprotein                             12 %

Råfedt                                      2,5 %
Råaske                                     6 %

Træstof                                  14 %
Vandindhold                       <14 %


