
Zucht Pellets
Tenyésztés

Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak

A „Tenyész pellet” is ellátja ménjét, kancáját, csikóját, újszülött lovát és csikóját, a
szokásos takarmány kiegészítéseként minden tápanyaggal, melyek a
termékenységért, egészségért és növekedésért felelősek.A magas fehérje és
nyomelem igényt pótolni kell vemhes, illetve szoptatós kancáknál. A takarmánynak
magas az eszenciális aminósav tartalma, mint pl.Lyzin és Methionin. Mindkettő
fontos alapeleme az izomépítésnek, illetve a tejtermelésnek. A kálcium és foszfor
tartalma elősegíti a csontképződét már embrió korban,illetve segíti a megerősödését
a késöbbi csikókorban is. A hozzáadott almatörköly által izletesebb takarmányt
fogyaszthatnak mind a tenyészkancák, csődörök, és a csikók is.
Előnyök röviden:
-kiváló minőségű, könnyen emészthető
-Eszenciális aminósavakkal Lyzin és Methionin
-Optimális Kálcium /Foszfor arány
-Ideális ásványianyag- és vitamintartalom
-nyomelemekkel

takarmányozási javaslat: Vemhes kancáknak a 9. hónaptól, valamint tejelő
kancáknak a szokásos takarmány 50%-a; csikóknak és éveseknek kortól,
alapellátottságtól, állapottól függően 0,5-2kg a szokásos takarmánnyal váltásban

összetétel: 30,6 % Kukorica, 23,4 % Árpa, 13,3 % Linseed meal, 12,5 % Buzakorpa,
7,8 % cukorrépamelasz, 7,0 % szójadara-kivonat, 1,9 % kalcium-karbonát, 0,8 %
sörtörköly (szárítva), 0,8 % hőkezelt szójadara, 0,5 % sörélesztő, 0,2 % magnézium-
oxid

g/kg emészthető fehérje: 131,2 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 126,0 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 11,9 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 16,10 % nyers-fehérje, 3,00 % Nyers-
zsiradék, 4,80 % nyers-rost, 7,20 % nyers-hamu, 1,20 % kálcium, 0,50 % foszfor,
0,40 % nátrium, 0,30 % magnézium, 0,70 % lizin, 0,40 % metionin, 33,00 %
keményítő, 6,20 % cukor

adalékanyagok/ kg: 16.000 I.E. A vitamin NA, 1.600 I.E. D3 vitamin NA, 200,00 mg E
vitamin NA, 50,00 mg C vitamin NA, 4,00 mg B1 vitamin NA, 4,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 2,00 mg B6 vitamin NA, 30,00 mg Nikotin sav NA, 18,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 500,00 mcg Biotin NA, 3,00 mg Folsav NA, 110,00 mg cholinclorid NA,
45,00 mg Vas NA, 125,00 mg Mangán NA, 35,00 mg Mangán NA, 32,00 mg Réz NA,
20,00 mg Réz (3b406) Réz (II)-aminosav-kelát, hidrát NA, 200,00 mg Cink NA, 50,00
mg glicin cink-kelát-hidrát (3b607) NA, 0,70 mg Szelén (3b801) NA, 1,60 mg Jód NA,
1.232,00 mg dl-metionin, - val. tiszta 3c301 NA, 318,00 mg l-lizin mono-hidroklorid-
val. tisztán (3c322) 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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