
Kombi Pellets
Alap- és Szabadidős takarmányok

Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak

Mérsékelt energia, kevés fehérje, magas vitamintartalom, kedvező kalcium-foszfor
arány praktikus és kiváló takarmánnyá teszi ezt a granulált keveréket.
Ideális módon egészíti ki a zabból és szénából álló takarmányozást.
A zab és „Kombi pellet” keverékével a ló élvezi a zab etetés előnyeit, ugyanakkor
megkapja azokat a vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket melyek a
zabból hiányoznak. Kivételesen jó összetételük és finomságuk miatt a kombi pelletek
ideálisan alkalmazhatóak minden tartás-és teljesítményigény kielégítésére bármilyen
fajtájú illetve hasznosítású lovaknál.
Előnyök röviden:
- optimális kiegészítés az egyoldalú zabbal/szénával való takarmányozáshoz
- magas vitamin és nyomelem tartalom
- kimagasló kalcium és foszfortartalom
- fehérje csökkentett
- zabmentes

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat:
Könnyű és közepes munkánál, 300-500g/100ttkg/nap.
Kevesebb adagolás mellett, ásványi kiegészítő etetése javasolt.

A fogproblémákkal küzdő vagy idős lovaknak szükség szerint áztatható.

összetétel: 34,3 % Zabkorpa, 23,0 % Buzakorpa, 10,0 % Dried beet pulp
(molassed), 8,0 % cukorrépamelasz, 7,5 % Lucerna zöldliszt, 7,5 % Árpa, 5,5 %
Kukorica, 2,6 % kalcium-karbonát, 0,8 % hőkezelt szójadara

g/kg emészthető fehérje: 73,6 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 65,6 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 9,8 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 8,7 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 10,20 % nyers-fehérje, 3,40 % Nyers-
zsiradék, 14,80 % nyers-rost, 9,50 % nyers-hamu, 1,60 % kálcium, 0,40 % foszfor,
0,40 % nátrium, 0,20 % magnézium, 16,90 % keményítő, 7,50 % cukor

adalékanyagok/ kg: 20.000 I.E. A vitamin NA, 2.000 I.E. D3 vitamin NA, 250,00 mg E
vitamin NA, 60,00 mg C vitamin NA, 3,00 mg B1 vitamin NA, 4,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 2,00 mg B6 vitamin NA, 30,00 mg Nikotin sav NA, 20,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 600,00 mcg Biotin NA, 3,00 mg Folsav NA, 100,00 mg cholinclorid NA,
20,00 mg Vas NA, 64,00 mg Mangán NA, 100,00 mg Cink NA, 16,00 mg Réz NA, 0,36 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
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