
EMH Heu Cubes
Speciální krmiva

Doplňkové krmivo pro koně a poníky

EMH Heu Cubes senné kostky - nabízí úplnou náhradu sena. Jsou vhodné pro starší
koně nebo pro koně, kteří mají problémy se zuby. Heu Cubes jsou rovněž ideální pro
přimíchání léků nebo minerálních koncentrátů.
Pěstování a zpracování surovin pro Heu Cubes podléhá přísným kontrolám, při
kterých je garantována kvalita travin a šetrné postupy při sklizni a zpracování. Podle
pravidelně odebíraných vzorků půdy jsou pole systematicky obohacována správným
množstvím živin a jsou obdělávána podle specifických požadavků na výživu koní.
Pro optimalizaci správného trávení vlákniny a pro lepší absorpci živin jsou senné
kostky obohaceny o EMH. Při pravidelném podávání dochází k celkovému zlepšení
stavu zvířete a vyšší vitalitě. Kvůli udržitelnosti a zachování fosilních zdrojů není
tráva pro EMH Heu Cubes uměle sušená. Pro dosažení přirozeného sušení,
neutrálního z hlediska CO2, je využito pouze sluneční světlo a teplo. Díky hrubé
struktuře Heu Cubes absorbují až 4x více vody než standardní senné granule a mají
lehkou konzistenci.

Výhody na první pohled:
- stálá kvalita
- ze sluncem sušeného sena
- pro koně, kteří mají problémy se zuby
- 1 kg Heu cubes odpovídá 1 kg sena
- obsahuje důležité živiny

Doporučené dávkování: Doporučené dávkování: 1 kg Heu Cubes nahrazuje 1 kg
sena. Kvůli velké absorpční schopnosti je naprosto nezbytné, aby byly Heu Cubes
namočeny. Pro krmení musí být namočeny ve vodě s pětinásobným objemem po
dobu 15 minut. Pro rovnoměrné namočení se mohou kostky v ruce jemně rozdrolit.

Složení: 99,4 % luční seno, 0,6 % fermentovaný rostlinný extrakt (EMH)

Stravitelné bílkoviny (vRp): 67,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 55,0 g/kg
Stravitelná energie (MJ DE): 7,2 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 5,9 MJ ME/kg

Analytické složky: 8,30 % Hrubý protein, 32,5 % Hrubá vláknina, 4,50 % Cukr, 5,70
% Fructan
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