
Struktur bez pelet
Speciální krmiva

Doplňkové krmivo pro koně a poníky.

Struktur Müsli s vysokým podílem obilné vlákniny je přírodní krmivo bez umělých
přísad. Neobsahuje žádnou melasu, aroma, ani žádné přidané vitaminy a minerály.
Celistvá rostlinná vláknina, sušené ovoce a zelenina poskytují celulózu a pektiny,
které stimulují aktivitu střevních bakterií. Díky optimálnímu poměru bílkovina /
energie a vysokému podílu vlákniny vylepší standardní krmnou dávku, též může být
použito jako jediné koncentrované krmivo. Je ale nutné přidat minerálně-vitaminový
doplněk.

Výhody na první pohled:
- ideální pro každého koně! Ať už poníci, plnokrevníci nebo chladnokrevní koně, koně
sportovní nebo rekreační – Struktur Müsli bez pelet je vhodný pro všechny
- vysoká kvalita struktury a vlákniny podporuje žvýkání a slinění a tím zlepšuje
gastrointestinální prostředí
- lehká stravitelnost přímo v tenkém střevě v důsledku kvalitních surovin, jako jsou
například hydrotermicky upravené obiloviny
- snadno dostupná energie bez toho, aniž by se narušila jemná střevní mikroflóra,
která je určena na trávení vlákniny
- nižší objem koncentrovaného krmiva, avšak s lepší stravitelností a dostupnou
energií, který ve spojení s vhodnou dávkou objemového krmiva chrání malý, citlivý
žaludek a celý trávicí systém

Doporučené dávkování: Doporučené dávkování: Lehká a střední zátěž: 100 - 500 g
na 100 kg živé váhy / den. Při nižším dávkování doporučujeme přidat minerální
krmivo.

Složení: 38,0 % ječmen (vločkovaný), 31,1 % kukuřice (vločkovaná), 9,1 % vojtěška
sušená (seno), 4,5 % luční seno, 4,5 % svatojánský chléb drcený, 3,2 % olej z
ostropestřce mariánského, 3,0 % kukuřice (expandovaná), 2,3 % hrách (vločkovaný),
2,1 % kukuřice, 1,8 % mrkev (sušená), 0,4 % červená řepa (sušená)

Stravitelné bílkoviny (vRp): 68,0 g/kg
Stravitelná energie (MJ DE): 12,6 MJ DE/kg
Analytické složky: 10,0 % Hrubý protein, 5,60 % Hrubé oleje a tuky, 6,80 % Hrubá
vláknina, 2,60 % Hrubý popel, 0,20 % Vápník, 0,30 % Fosfor, 0,15 % Hořčík, 0,04 %
Sodík, 43,40 % Škrob, 3,70 % Cukr
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