
Osteomin
Tenyésztés

Ásványianyag kiegészítés lovaknak és póniknak

A csontváz stabilitásának és funkciójának érdekében C vitamint és foszfort adtunk a
az Osteominhoz olyan mértékben és arányban, hogy az pontosan a növekedő lovak
igényeihez alkalmazkodjék. A kötőszövet stabilizálásához a csontosodási folyamat
optimalizálásához és a szénhidrát, fehérje, ásványi anyag anyagcsere
támogatásához a nyomelemek (réz, cink, mangán) részben könnyen emészthető
organikusan kötött kelát formában találhatók meg. Az egyenletes növekedés
biztosítása érdekében esszenciális aminosavakat: lysint és methionint tartalmaz.

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javasat: 3-6 hónapos kor: 40 gr / nap
+/- 10 gr, 6-12 hónapos kor: 75 gr / nap +/- 15 gr, 12-24 hónapos kor: 90 gr / nap +/-
20 gr. Egy mérőpohár = 120 gr. Ez a takarmányozási javaslat olyan lovakra
vonatkozik, akiknek várható súlya 500-600 kg körül van. Könnyebb vagy nehezebb
fajtáknál az előírtak szerint változtatni kell az adagon.

összetétel: 27,0 % Buzakorpa, 21,0 % dikalcium-foszfát, 20,0 % Lucerna zöldliszt,
7,0 % kalcium-karbonát, 5,1 % cukorrépamelasz, 3,8 % Árpa, 3,4 % magnézium-oxid,
2,6 % hőkezelt szójadara, 2,0 % Napraforgó kivonat, 1,5 % sörtörköly (szárítva), 1,1
% Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj, 1,0 % sörélesztő

analitikus összetevők és tartalmak: 8,50 % kálcium, 4,20 % foszfor, 1,00 %
nátrium, 2,00 % magnézium, 0,60 % lizin, 1,30 % metionin, 5,80 % keményítő, 4,50
% cukor

adalékanyagok/ kg: 400.000 I.E. A vitamin NA, 40.000,00 I.E. D3 vitamin NA,
2.000,00 mg E vitamin NA, 1.800,00 mg C vitamin NA, 200,00 mg B1 vitamin NA,
200,00 mg B2 vitamin (3a825i) NA, 200,00 mg B6 vitamin NA, 500,00 mg Nikotin sav 
NA, 400,00 mg Kálcium-panthotenat NA, 6.500,00 mcg Biotin NA, 75,00 mg Folsav NA,
500,00 mg cholinclorid NA, 1.250,00 mg Vas NA, 600,00 mg Mangán NA, 300,00 mg
Mangán NA, 1000,00 mg Cink NA, 450,00 mg glicin cink-kelát-hidrát (3b607) NA, 210,00
mg Réz NA, 180,00 mg Réz (3b406) Réz (II)-aminosav-kelát, hidrát NA, 10,00 mg
Szelén (3b801) NA, 10,00 mg Jód NA, 11.180,00 mg dl-metionin, - val. tiszta 3c301 NA,
2.800,00 mg l-lizin mono-hidroklorid-val. tisztán (3c322) NA, 1.282,00 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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