
EMH Kräuter Müzli
Alap- és Szabadidős takarmányok

Kiegészítő takarmány lovaknak és póniknak

Egy természetes mikroorganizmusokkal fermentált növényi kivonat nagy
hatóképességű gyógynövényekből, amik az anyagcsere-folyamatokat támogatják és
az immunrendszert erősítik. A fermentációs eljárás folyamán a növényekből kivonják
a természetes hatóanyagokat, így a lovak számára hasznosíthatóvá és hatásosabbá
téve, mintha ugyan ezek a növények szárított formában lennének.
Az EMH Kräuter Müzli egy hatásos segítség a légúti megbetegedésekre hajlamos,
vagy akár porallergiás, ideges, étvágytalan lovak számára is ízletes takarmány
formájában. Ismert a gyógynövények erősítő és revitalizáló hatása a szervezetre. Az
EMH Kräuter Müzli egy egyedülálló, aromákban gazdag, kiváló minőségű, könnyen
emészthető, zab mentes takarmány, a természet erejével a lovának. Az összetétel
végett magas a táp- és hatóanyag tartalom, ezáltal megalapozott az optimális
takarmányfelhasználás. A kiegyensúlyozott bélflóra tökéletes alapja a teljesítőképes
immunrendszernek. Így gondoskodik az EMH Kräuter Müzli lovának jobb
egészségéről minden teljesítményfokozaton.
Előnyök röviden:
- a fermentált gyógynövények által a hatóanyagok magasabb emészthetősége
- védelem légúti problémák ellen
- Magas vitamin és nyomelem tartalom
- porallergiás, ideges, étvágytalan lovak részére is
- optimális tápanyagellátás

takarmányozási javaslat: 

legkönnyebbtől a közepes munkavégzésig: kb. 250g-500g per 100g KGW/nap.
Csekélyebb adagoláshoz még ásványianyag kiegészítést javasolunk.

összetétel: 31,6 % Árpa (pelyhesítve), 25,8 % kukorica (pelyhesített), 7,3 %
Zabkorpa, 5,0 % cukorrépamelasz, 3,7 % Dried beet pulp (molassed), 3,3 %
Buzakorpa, 3,3 % Lucerna Szárítva (széna), 3,2 % Lucerna zöldliszt, 2,9 % Kukorica,
2,7 % kalcium-karbonát, 1,9 % Árpa, 1,6 % Szentjánoskenyér zúzott, 1,0 % Árpa
(növelt), 1,0 % Kukorica (expandált), 0,9 % Sárgarépa szárítva, 0,9 % hőkezelt
szójadara, 0,9 % dikalcium-foszfát, 0,6 % erjesztett gyógynövényi kivonat (EMH), 0,5
% Petrezselyem, 0,3 % rozmaring, 0,2 % borsmenta, 0,2 % bazsalikom, 0,2 %
magnézium-oxid, 0,2 % koriander, 0,1 % csalánlevél, 0,1 % Fokhagyma, 0,05 %
Cékla (szárítva), 0,05 % növényi olaj

g/kg emészthető fehérje: 69,3 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 61,7 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 11,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 9,60 % nyers-fehérje, 8,40 % nyers-hamu,
7,70 % nyers-rost, 2,70 % Nyers-zsiradék, 1,50 % kálcium, 0,50 % foszfor, 0,40 %
nátrium, 0,20 % magnézium, 38,40 % keményítő, 5,20 % cukor

adalékanyagok/ kg: 15.000 I.E. A vitamin NA, 1.500 I.E. D3 vitamin NA, 310,00 mg E
vitamin NA, 60,00 mg C vitamin NA, 3,00 mg B1 vitamin NA, 4,00 mg B2 vitamin
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(3a825i) NA, 2,00 mg B6 vitamin NA, 30,00 mg Nikotin sav NA, 20,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 600,00 mcg Biotin NA, 3,00 mg Folsav NA, 100,00 mg cholinclorid NA,
25,00 mg Vas NA, 80,00 mg Mangán NA, 125,00 mg Cink NA, 20,00 mg Réz NA, 0,45 mg
Szelén (3b801) NA, 1,00 mg Jód NA, 465,00 mg kovaföld TA, 335,00 mg Propionic acid
(1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA, 459,00 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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