
Horse & Pony Vollkorn
Pellets
Alap- és Szabadidős takarmányok

Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak

A pellet egy rostban gazdag és könnyen kezelhető takarmány keverék.
Adható minden „szabadidő” lónak, amely fehérje-szegény pótlást kell kapjon, akár a
megszokott abraktakarmány adaghoz, akár a legeltetésből származó takarmány
javításaként. A pellet durvára darált, hidrotermikusan feltárt gabona, vitamin és
nyomelem tartalmú szívesen fogyasztott takarmány keverék.

Előnyök röviden:
- zabmentes
- fehérje-és energia csökkentett
- ízletes és kiegyensúlyozott
- egyedüli takarmányként is megfelelő
- rostban gazdag

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat: Könnyű munkánál:
400g/100ttkg/nap. Kisebb adagolásnál, ásványi kiegészítő etetése javasolt.
Fogproblémás, habzsoló, illetve idős lovaknak szükség szerint áztatható.

összetétel: 30,0 % Zabkorpa, 24,0 % Buzakorpa, 11,4 % Lucerna zöldliszt, 10,0 %
Dried beet pulp (molassed), 7,9 % cukorrépamelasz, 7,2 % Árpa, 5,4 % Kukorica, 2,6
% kalcium-karbonát, 0,8 % hőkezelt szójadara

g/kg emészthető fehérje: 76,2 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 68,2 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 9,7 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,5 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 10,60 % nyers-fehérje, 3,30 % Nyers-
zsiradék, 15,00 % nyers-rost, 9,60 % nyers-hamu, 1,60 % kálcium, 0,40 % foszfor,
0,40 % nátrium, 0,20 % magnézium, 16,10 % keményítő, 7,60 % cukor

adalékanyagok/ kg: 10.000 I.E. A vitamin NA, 1.000 I.E. D3 vitamin NA, 125,00 mg E
vitamin NA, 30,00 mg C vitamin NA, 1,50 mg B1 vitamin NA, 2,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 1,00 mg B6 vitamin NA, 15,00 mg Nikotin sav NA, 10,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 300,00 mcg Biotin NA, 1,50 mg Folsav NA, 50,00 mg cholinclorid NA,
20,00 mg Vas NA, 64,00 mg Mangán NA, 100,00 mg Cink NA, 16,00 mg Réz NA, 0,35 mg
Szelén (3b801) NA, 0,80 mg Jód NA, 1.465,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat
(1a282) TA

  NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
  ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
  TA = technológiai adalékanyagok
  SA = érzékszervi adalékanyagok

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Heinrich Eggersmann
Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal

Telefon: +49 (0) 5751 / 1793-0
E-Mail: info@eggersmann.info

www.eggersmann-shop.de

https://www.eggersmann-shop.de
http://www.tcpdf.org
https://www.facebook.com/Eggersmann
https://www.instagram.com/eggersmann.pferdefutter/
https://www.pinterest.de/heinricheggersmannfuttermittel/

