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Kanin & Marsvin        
 

Kompletteringsfoder till kaniner och marsvin 
 
Edel Kanin & Marsvinsfoder består av flera olika högkvalitativa råvaror och ger kaniner och marsvin all näring de 
behöver. Fodret har en väl avvägd balans mellan kolhydrater, fett, vitaminer samt mineraler. Edel Kanin & Mar-
svinsfoder är avsett att utfodras tillsammans med grovfoder och friskt vatten till kaniner och marsvin. Till vuxna 
djur ges begränsad giva beroende på djuren storlek och hull. Edel Kanin Marsvin innehåller 10,5 MJ/kg foder. 
 
Näringsinnehåll per kg foder:  Fodertillsatser per kg 
Råprotein 14,0 % Vitamin A, 672 12 000 IE 
Råfett 3,0 % Vitamin D3, 671 1200 IE 
Växttråd 14,8 % Vitamin E, E307 60 mg 
Aska 7,7 % Vitamin C, E300 200 mg 
Lysin 6,5 g Selen, E8  0,4 mg 
Kalcium 10,0 g Koppar, E4 10 mg 
Fosfor 5,1 g Vitamin B1 2,0 mg, B2 4,0 mg, B3 50 mg, B6 3,0 mg, B12 0,02 mg 
  Syntetiska  aminosyror: L-Lysin, 3.2.2, tekniskt rent 78 % 
 
Utfodringsanvisning:  
Edel Kanin och Marsvinsfoder är avsett att utfodras tillsammans med hö, helst gräshö och friskt vatten till kaniner 
och marsvin i alla åldrar. Till vuxna djur ska en begränsad giva ges som utgår från djurets storlek och hull. Yngre 
djur ska ha fri tillgång så länge de växer vilket innebär ca 6 månader för mindre raser och ett år för större. För 
Marsvin finns 200 mg C-vitamin tillsatt. 
 
Råvaruinnehåll:  
Havre, vetekli, grönmjöl, havrekli, torkad betmassa, vete, rapsmjöl extraherat, vetefodermjöl, betmelass, korn, 
kalciumkarbonat, sojamjöl, natriumklorid, bryggerijäst, vegetabiliskt fett och olja, SB Bactocell (bakteriekultur) 
samt spårämnen  
 

 Förvaring & Garanti:  
Förvaras väl tillslutet, torrt, svalt och ej i solljus. Säck bör förbrukas inom 8 månader från tillverkningsdatum, se 
datummärkning på säckens sida. Säck innehåller 20 kg netto. Tillverkningspartiets referensnummer: 448 31 00. 
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