
EMH F-Müzli
Alap- és Szabadidős takarmányok

Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak

Az EMH F-Müsli csak mérsékelten melasszált, így kifejezetten jól illeszkedik az
ömlesztett takarmánytároláshoz. A zab nélküli, hidrotermikusan feltárt kukoricából és
árpából álló ízletes, fehérjeszegény takarmánykeverék. Egyedüli
abraktakarmányként adva a lovak optimálisan hasznosítottak, a hozzáadott EMH-nak
köszönhetően az emésztőrendszer célzott támogatása valósul meg, így a napi adag
folyamatosan csökkenthető. A többféle adagolás lehetővé teszi a takarmányozást
bármely követelmény elé állított ló számára. Az optimális vitamin- , ásványi anyag-
és nyomelem tartalom akkor is kiemelkedően hatékony, ha a takarmány nagyobb
mennyiségben használatos.

Előnyök röviden:
- fehérjeszegény
- zab nélkül
- teljes értékű takarmánykeverék
- kiegyensúlyozott és ízletes
- hidrotermikusan feltárt gabonapehellyel

takarmányozási javaslat: 

könnyűtől közepes munkavégzésig: kb. 400g-600g per 100 kg testsúly/nap.
Csekélyebb adagolsához még ásványianyag kiegészítést javasolunk.

összetétel: 30,7 % Árpa (pelyhesítve), 25,1 % kukorica (pelyhesített), 13,7 %
Zabkorpa, 9,2 % Buzakorpa, 6,3 % cukorrépamelasz, 4,0 % Dried beet pulp
(molassed), 3,0 % Lucerna zöldliszt, 3,0 % Árpa, 2,2 % Kukorica, 1,0 % kalcium-
karbonát, 0,6 % erjesztett gyógynövényi kivonat (EMH), 0,3 % Máriatövis olaj/
Bogáncsolaj, 0,3 % hőkezelt szójadara

g/kg emészthető fehérje: 73,6 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 64,3 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 11,7 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 10,7 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 10,00 % nyers-fehérje, 3,40 % Nyers-
zsiradék, 8,00 % nyers-rost, 5,30 % nyers-hamu, 0,70 % kálcium, 0,35 % foszfor,
0,20 % nátrium, 0,15 % magnézium, 38,40 % keményítő, 5,50 % cukor

adalékanyagok/ kg: 8.000 I.E. A vitamin NA, 800 I.E. D3 vitamin NA, 100,00 mg E
vitamin NA, 1,20 mg B1 vitamin NA, 1,60 mg B2 vitamin (3a825i) NA, 0,80 mg B6
vitamin NA, 12,00 mg Nikotin sav NA, 8,00 mg Kálcium-panthotenat NA, 1,20 mg Folsav
NA, 40,00 mg cholinclorid NA, 8,00 mg Vas NA, 26,00 mg Mangán NA, 40,00 mg Cink NA,
6,00 mg Réz NA, 0,15 mg Szelén (3b801) NA, 0,30 mg Jód NA, 24,00 mg C vitamin NA,
240,00 mcg Biotin NA, 335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure
aus Natriumpropionat (1k281) TA, 586,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat
(1a282) TA

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