
EMH Senior Müsli
Speciális takarmányok

Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak

Ahogy lovaink öregszenek tápanyag szükségleteik megváltoznak. A létfontosságú
anyagok - mint például az esszenciális aminosavak és a nyomelemek - iránti igényük
megnő. Ha a szükséglet nem teljesül, akkor a szőrváltási problémákhoz , a fertőzésre
való fogékonysághoz, valamint fogyáshoz és az étvágytalansághoz vezethet. Emiatt
tovább optimalizáltuk az EMH Senior Müzli receptjét a legújabb ismeretek szerint. A
kiváló minőségű aminosavak támogatják az izmok és a test állagának megőrzését és
fejlődését. A magas cink, réz, mangán, szelén és szerves vegyületeknek
köszönhetően a ló immunrendszere gyorsabban regenerálódik. A hiányzó anyagok
pótolhatóak, így a korral fellépő hiányosságok megakadályozhatóak. Az EMH Senior
Müzli segíti a tápanyagok és hatóanyagok elérhetőségét, ezáltal optimalizálja a
takarmány hasznosítását. Egy védőpajzs kialakítása az emésztőrendszerben, a helyi
immunrendszer elősegítése a belekben stabilizálja az egész szervezet ellenálló
képességét. Már meglehetősen kevés mennyiség is ebből a müzliből rendelkezik a
szükséges tápanyagokkal . A müzli szerkezete elősegíti a rágást és a megfelelő
nyáltermelést ezáltal optimálisabb lesz az emésztés és a hasznosítás.
Az előnyök áttekintése:
-az időskori anyagveszteség megelőzésére
-elősegíti a rágást és a megfelelő nyáltermelést
-Étvágygerjesztő hatású
-Kiváló minőségű létfontosságú anyagokkal ösztönzi az immunrendszert
-A tápanyag-összetétel speciálisan az idősebb lovak igényeihez igazodik

takarmányozási javaslat: 

Egészségmegörzés: 200g/ 100ttkg/nap, kevés, ill.közepes munka:kb.250g-400g
/100ttkg/nap.Kevesebb adagolás mellett, ásványi kiegészítő etetése javasolt.

összetétel: 37,0 % Árpa (pelyhesítve), 30,2 % kukorica (pelyhesített), 6,2 %
zöldborsó (pelyhesített), 3,4 % Zabkorpa, 3,4 % cukorrépamelasz, 3,3 % Lucerna
zöldliszt, 3,2 % Buzakorpa, 2,0 % Szentjánoskenyér zúzott, 2,0 % Lucerna széna
(száritva), 1,6 % kalcium-karbonát, 1,5 % dikalcium-foszfát, 1,3 % Dried beet pulp
(molassed), 0,7 % hőkezelt szójadara, 0,6 % Kukorica, 0,6 % erjesztett gyógynövényi
kivonat (EMH), 0,4 % Árpa, 0,3 % magnézium-oxid, 0,1 % sörtörköly (szárítva), 0,1 %
Napraforgó kivonat, 0,1 % Gyümölcs(alma)törköly száritva

g/kg emészthető fehérje: 77,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 67,5 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 11,6 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 10,50 % nyers-fehérje, 2,60 % Nyers-
zsiradék, 6,20 % nyers-rost, 6,90 % nyers-hamu, 1,20 % kálcium, 0,50 % foszfor,
0,30 % nátrium, 0,20 % magnézium, 0,45 % lizin, 0,20 % metionin, 42,40 %
keményítő, 4,80 % cukor

adalékanyagok/ kg: 16.500 I.E. A vitamin NA, 2.200 I.E. D3 vitamin NA, 680,00 mg E
vitamin NA, 60,00 mg C vitamin NA, 15,00 mg B1 vitamin NA, 7,00 mg B2 vitamin
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(3a825i) NA, 7,00 mg B6 vitamin NA, 50,00 mg Nikotin sav NA, 25,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 820,00 mcg Biotin NA, 7,00 mg Folsav NA, 80,00 mg cholinclorid NA,
30,00 mg Vas NA, 90,00 mg Mangán NA, 130,00 mg Cink NA, 45,00 mg Réz NA, 0,65 mg
Szelén (3b801) NA, 1,00 mg Jód NA, 420,00 mg kovaföld TA, 335,00 mg Propionic acid
(1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA, 326,00 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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