
EMH Cool Müzli
Alap- és Szabadidős takarmányok

Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak

Az EMH Cool Müzli egy zabmentes és ízletes müzli hidrotermikus gabonakivonattal. A
keverék megalkotásának a célja sok lótartó kívánságának beteljesítése volt, akik egy
kiegyensúlyozott, erős idegzetű de teljesítőképes lovat szerettek volna társként az
oldalukon tudni. A zabmentes recept tartalmazza az összes fontos tápanyagot, ami
elegendő a napi kisebb mennyiségű táp adagoláshoz. A csökkentett fehérje és
energiatartalomnak köszönhetően létrejön az ideális anyagcsere így tökéletes a
kevésbé igénybe vett lovaknak és póniknak mint önálló abraktakarmány, vagy akár
kiegészítő gabonához. Az EMH kiegészítésével az emésztőrendszer célzott védelme
és megfelelő működése valósul meg. Tartós alkalmazás mellett kiegyensúlyozott lesz
az anyagcsere a szervezetben. Ezáltal gondoskodik az EMH Cool müzli a megfelelő
táp- és hatóanyagok segítségével és hozzáadott magnéziummal lovának
egészségéről, és a "higgadt" magatartásról.
Előnyök röviden:
- zabmentes, emellett fehérje- és energiacsökkentett
- plusz magnéziummal a higgadtság megőrzése érdekében
- magas cink, réz és szeléntartalom
- teljeskörű vitamin és ásványianyag ellátás
- jó emészthetőség az EMH segítségével

takarmányozási javaslat: 

könnyű és közepes munkavégzés: kb. 300g / 100 TTkg/nap. Csekélyebb adagoláshoz
még ásványi anyag kiegészítést javasolunk.

összetétel: 27,7 % Árpa (pelyhesítve), 22,7 % kukorica (pelyhesített), 13,4 %
Zabkorpa, 8,5 % Lucerna zöldliszt, 6,4 % Dried beet pulp (molassed), 4,7 %
cukorrépamelasz, 3,8 % Kukorica, 3,2 % kalcium-karbonát, 3,2 % Buzakorpa, 2,1 %
hőkezelt szójadara, 1,6 % Árpa, 0,8 % dikalcium-foszfát, 0,6 % erjesztett
gyógynövényi kivonat (EMH), 0,2 % magnézium-oxid

g/kg emészthető fehérje: 69,5 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 61,1 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 10,5 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 9,6 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 9,50 % nyers-fehérje, 2,80 % Nyers-zsiradék,
8,80 % nyers-rost, 10,70 % nyers-hamu, 1,90 % kálcium, 0,45 % foszfor, 0,85 %
nátrium, 0,25 % magnézium, 34,80 % keményítő, 5,10 % cukor

adalékanyagok/ kg: 17.500 I.E. A vitamin NA, 1.250 I.E. D3 vitamin NA, 110,00 mg E
vitamin NA, 3,00 mg B1 vitamin NA, 3,00 mg B2 vitamin (3a825i) NA, 2,00 mg B6
vitamin NA, 25,00 mg Nikotin sav NA, 16,00 mg Kálcium-panthotenat NA, 2,50 mg
Folsav NA, 400,00 mg cholinclorid NA, 70,00 mg Vas NA, 135,00 mg Mangán NA, 270,00
mg Cink NA, 39,00 mg Réz NA, 0,85 mg Szelén (3b801) NA, 1,40 mg Jód NA, 600 mg
kovaföld TA, 335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure aus
Natriumpropionat (1k281) TA, 725,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) 
TA
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  NA = tápértékkel rendelkező adalékanyagok
  ZA = állattenyésztés-technológiai adalékanyagok
  TA = technológiai adalékanyagok
  SA = érzékszervi adalékanyagok
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