
Struktur Mix
Speciální krmiva

Doplňkové krmivo pro koně a poníky.

Hydrotermicky upravená kukuřice dodává energii a nasekané vojtěškové seno a
sláma zvyšují podíl struktury. Tím se stimuluje žvýkání a důkladné proslinění, což
aktivně podporuje trávení. Díky optimálnímu poměru bílkovin a energie a vyššímu
zastoupení vlákniny je Struktur Mix ideální doplněk do každého krmení. Dle
požadavků může být použito jako kompletní krmivo pro poníky, robustní plemena
koní nebo pro koně, kteří z jakéhokoliv důvodu nepracují. Vhodné je také pro
smíchání s klasickou krmnou dávkou obilovin nebo na cesty pro sportovní koně. Toto
müsli je bezprašné díky lehké příměsi melasy, takže je vhodné i pro koně citlivé na
prach.

Doporučené dávkování: Doporučené dávkování: Jako jediné krmivo: 1,5 kg na 100
kg živé váhy / den. Jako doplněk ke standardní krmné dávce: 200 – 500 g na 100 kg
živé váhy / den.

Složení: 42,0 % vojtěškové seno, 30,0 % kukuřice (vločkovaná), 11,0 % Řepa
melasa, 8,0 % ječná sláma, 2,5 % řepkový olej, 0,8 % ovocné (jablečné) výlisky
sušené, 0,6 % chlorid sodný, 0,5 % uhličitan vápenatý, 0,3 % monokalciumfosfát, 0,2
% pivovarské kvasnice, 0,2 % oxid hořečnatý

Stravitelné bílkoviny (vRp): 68,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 61,7 g/kg
Stravitelná energie (MJ DE): 10,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 9,0 MJ ME/kg

Analytické složky: 9,60 % Hrubý protein, 8,00 % Hrubé oleje a tuky, 19,80 % Hrubá
vláknina, 7,80 % Hrubý popel, 0,90 % Vápník, 0,30 % Fosfor, 0,35 % Sodík, 0,35 %
Hořčík, 18,00 % Škrob, 5,30 % Cukr

Doplňkové látky na kg: 9.800 I.E. vitamin A (3a672a) NA, 700 I.E. vitamin D3
(3a671) NA, 300,00 mg vitamin E (3a700) NA, 100,00 mg železo jako síran železnatý
monohydrát (3b103) NA, 80,00 mg mangan jako oxid manganatý (3b502) NA, 200,00
mg zinek jako oxid zinečnatý (3b603) NA, 35,00 mg měď jako síran měďnatý
pentahydrát (3b405) NA, 0,60 mg selen jako seleničitan sodný (3b801) NA, 0,70 mg
jód jako jodičnan vápenatý, bezvodý (3b202) NA

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