
Rosse Kur
Tenyésztés

Feed supplement for horses

A magas, 4.000 mg béta-karotin-tartalom más fontos vitaminokkal, ásványi
anyagokkal, nyomelemekkel és aminosavakkal kiegészítve segíti a tenyészlovak
szaporodásának speciális funkcióit. A „Tenyész-kúra” biztosítja ill. fokozza a
sárgatest-hormon a progeszteron szintézisét az egyenletes progeszteron termelést
nem vemhes kancáknál. Egyebek mellett növeli a kancatej A vitamin tartalmát, ezzel
lerövidíti a csikók hasmenéses időszakait. A fedezőmének spermaminősége
jelentősen javul ennek etetése által.

takarmányozási javaslat: 

Takarmányozási javaslat: Kancáknál a fedeztetés előtt 4 héttel elkezdve a fedeztetés
után 4 hétig 100g (1 mérőpohár) naponta tenyész müzlivel vagy tenyész pellettel
együtt. Méneknek a fedezési időszakban naponta 100g.

összetétel: 35,8 % Buzakorpa, 17,0 % Linseed meal, 14,8 % Árpa, 7,0 % Kukorica,
7,0 % cukorrépamelasz, 4,2 % kalcium-karbonát, 1,5 % sörtörköly (szárítva), 1,0 %
sörélesztő, 0,9 % hőkezelt szójadara, 0,4 % magnézium-oxid

analitikus összetevők és tartalmak: 17,50 % nyers-fehérje, 2,70 % Nyers-
zsiradék, 6,90 % nyers-rost, 14,50 % nyers-hamu, 2,00 % kálcium, 0,60 % foszfor,
0,40 % nátrium, 0,50 % magnézium, 3,30 % lizin, 7,40 % metionin

adalékanyagok/ kg: 60.000 I.E. A vitamin NA, 6.000 I.E. D3 vitamin NA, 5.500,00 mg
E vitamin NA, 240,00 mg C vitamin NA, 14,00 mg B1 vitamin NA, 16,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 8,00 mg B6 vitamin NA, 120,00 mg Nikotin sav NA, 80,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 2.400,00 mcg Biotin NA, 12,00 mg Folsav NA, 400,00 mg cholinclorid 
NA, 95,00 mg Vas NA, 270,00 mg Mangán NA, 420,00 mg Cink NA, 65,00 mg Réz NA, 1,50
mg Szelén (3b801) NA, 3,30 mg Jód NA, 4.000,00 mg Béta-Karotin NA, 7.128,00 mg dl-
metionin, - val. tiszta 3c301 NA, 26.460,00 mg l-lizin mono-hidroklorid-val. tisztán
(3c322) NA, 2.784,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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