
Weide Ergänzer / doplněk k
pastvě
Speciální krmiva

Kompletní krmivo pro koně a poníky

Tento doplněk k pastvě je záměrně bez přidaných vitaminů pro všechny koně, kteří
mají přístup na kvalitní pastvu od jara do podzimu. Obsahuje nízkou hladinu bílkovin
a dodává všechny důležité minerální látky a stopové prvky, které nelze přijmout v
dostatečném množství z pastvy. Pro pastevně chované koně je toto müsli od firmy
Eggersmann i během zimního venkovního ustájení vhodným doplňkem ke kvalitnímu
senu. V zimě je třeba chybějící vitaminy a průměrnou kvalitu základního krmiva
vyrovnat přidáním minerálního krmiva. Koně se sklonem k sennému břichu by se
měli pást jen omezeně, aby se tráva s vysokým obsahem vody nahradila
koncentrovaným krmivem. I pro tyto koně je müsli jako doplněk k pastvě tou
správnou volbou.

Doporučené dávkování: Doporučené dávkování: Lehká a střední zátěž: 200 - 400 g
na 100 kg živé váhy / den. Lze podávat celoročně. V zimním období doporučujeme
přidat minerální krmivo.

Složení: 23,4 % ječmen (vločkovaný), 19,2 % kukuřice (vločkovaná), 16,9 % ovocné
(jablečné) výlisky sušené, 8,5 % kukuřice (šrotovaná), 5,9 % Řepa melasa, 5,5 %
lignocelulóza, 3,8 % vojtěškové seno (sušené), 3,7 % ječmen, 3,7 % ovesné otruby,
1,5 % slunečnicová semínka, 1,3 % svatojánský chléb drcený, 1,1 % dikalcium fosfát,
1,1 % uhličitan vápenatý, 1,0 % olej z ostropestřce mariánského, 0,9 % chlorid
sodný, 0,8 % moučka z hroznových jader, 0,6 % oxid hořečnatý, 0,4 % mrkvové
výlisky sušené, 0,1 % červená řepa (sušená)

Stravitelné bílkoviny (vRp): 48,5 g/kg
Stravitelná energie (MJ DE): 10,7 MJ DE/kg
Analytické složky: 8,00 % Hrubý protein, 4,30 % Hrubé oleje a tuky, 11,80 % Hrubá
vláknina, 6,80 % Hrubý popel, 0,85 % Vápník, 0,40 % Fosfor, 0,40 % Sodík, 0,40 %
Hořčík, 0,30 % Lysin, 0,25 % Methionin, 31,30 % Škrob, 6,60 % Cukr

Doplňkové látky na kg: 250,00 mg zinek jako oxid zinečnatý (3b603) NA, 25,00 mg
měď jako síran měďnatý pentahydrát (3b405) NA, 1,10 mg selen jako seleničitan
sodný (3b801) NA, 2,00 mg jód jako jodičnan vápenatý, bezvodý (3b202) NA, 20,00 mg
chelát mědi a aminokyselin n-hydrát (E4) NA, 30,00 mg mangan jako chelát mědi
aminokyselin monohydrát (3b504) NA, 45,00 mg chelátová forma zinku, hydrát (v
pevné formě) (3b607) NA, 220,00 mg L-lysin monohydrochlorid (3c322) NA, 1125,00
mg DL-methionin (3c301) NA

  NA = Nutritional additives
  ZA = Zoological additives
  TA = Technological additives
  SA = Sensorischer Zusatzstoffe
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