
Farm-O-San Biotrace
Essentiële mineralen en 
sporenelementen



Ontwikkeling en weerstand
Farm-O-San BioTrace is aanvullend diervoeder voor pluimvee. Deze zorgvuldig 
uitgebalanceerde vloeibare mix voorziet uw pluimvee van een adequate 
inname van mineralen en sporenelementen. Farm-O-San BioTrace bevat 
ijzer, koper, zink, mangaan en fosfor. IJzer, koper en zink ondersteunen de 
weerstand. De toevoeging van zink, mangaan en fosfor stimuleert normale 
botontwikkeling en groei van uw pluimvee.  

Gemakkelijk in gebruik
Gebruik Farm-O-San BioTrace om een adequate opname van mineralen en 
sporenelementen te verzekeren. Bijvoorbeeld in de opstart of in situaties waar 
perioden van verminderde weerstand verwacht kan wor¬den. Farm-O-San 
BioTrace is gemakkelijk te verstrekken via het drinkwater. 
BioTrace mag gecombineerd worden met Farm-O-San CalciPlus om een 
oplossing met een ideale calcium-fosfor verhouding te verstrekken. 

Toepassing en gebruiksaanwijzing
Lees de instructies op het label voor gebruik. 
Het wordt aanbevolen om de waterleiding voor en na de behandeling te 
reinigen. Farm-O-San BioTrace kan gebruikt worden in stress situaties. Voeg 
1-2 liter per 1 000 liter water toe. Gebruik BioTrace voor een periode 
van 3-5 dagen. Optimale resultaten worden bereikt wanneer Farm-O-San 
BioTrace wordt gecombineerd met Farm-O-San LiqVit of Farm-O-San CalciPlus.  
Wanneer Farm-O-San BioTrace wordt gecombineerd met Farm-O-San LiqVit 
voeg dan 2 liter Farm-O-San BioTrace en 1 liter Farm-O-San LiqVit  toe aan 
7 liter water en voeg vervolgens dit mengsel toe aan 1 000 liter water. 
Wanneer Farm-O-San BioTrace wordt gecombineerd met Farm-O-San 
CalciPlus voeg dan 1 literFarm-O-San BioTrace 1,5 liter Farm-O-San CalciPlus 
toe aan 7,5 liter water en voeg vervolgens dit mengsel toe aan 1 000 liter 
water. 
Door het hoge gehalte aan diverse toevoegingsmiddelen in vergelijking met 
compleet voeders mag dit aanvullend diervoeder niet meer dan 2,5% van het 
dagelijks rantsoen bedragen.

Samenstelling Per kg product

Fosfor 8,0%

IJzer 5 696 mg

Koper 993 mg

Zink 5 770 mg

Mangaan 5 962 mg

Farm-O-San in een merk van Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco. Voor meer informatie www.farmosan.nl
Trouw Nutrition, Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten
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Algemene informatie
Type voer:  Aanvullend diervoer voor pluimvee
Verpakking:  Jerrycan van 5 liter
Houdbaarheid: 12 maanden
Bewaarcondities  Koel, donker en droog bewaren 

in gesloten verpakking


