
EMH Struktur Equichamp
Speciális takarmányok

Kiegészítő táplálék lovaknak és póniknak

Az élő élesztő jótékony hatásával.
Az élesztőt az emberi táplálkozásban évezredek óta használják, probiotikus hatása
tudományosan bizonyított. Legfőképpen a sörélesztő a B-vitaminok komplex
szállítójaként nagy jelentőséggel bír. Csak kevesen tudják, hogy ezek az élesztők
nem csak 20 aminosavat tartalmaznak amivel többek között egy laza, erős,
izomzatról gondoskodnak, hanem további tizenkét nyomelemmel is rendelkeznek. Az
élő élesztő Yea-Sacc® 1026 támogatja a mikrobiális emésztést, a vak-, és
vastagbélben. Itt a tápanyagok könnyen elérhetővé vállnak azáltal, hogy a benne
található baktériumok ideális pH-értéket teremtenek. Ezek a baktériumok tejsavat
használják fel az emésztőrendszerben előforduló túlsavasodás ellen.A takarmányhoz
adott élesztővel támogathatóak azok a baktériumok amelyek a nyersrost lebontását
elősegítik. Kutatások kimutatták, hogy az élesztő alkalmazásával a bélflóra állapota
jelentős mértékben stabilizálható és a létfontosságú ásványi- és hatóanyagok
felvétele jelentős mértékben megnő.
Esszenciális zsírsavakban gazdag.
Az energiaszállító árpa- és kukoricapelyhek úgy mint a máriatövisolaj ösztönzőleg
hatnak a lovak anyagcseréjére a fehérje háztartásuk megterhelése nélkül. A
napraforgómagok szerkezetileg kötött növényi olajokat, lecitint és másodlagos
növényi anyagokat biztosítanak.
Az emésztőrendszer tehermentesítése.
A soványabb lovak esetében jó eredményeket lehet elérni az anyagcsere folyamatok
optimizálásával. A termék használatával a ló gyorsabban és egyenletesebben hízik.
Az optimális hatás eléréséhez egy nagyjából 6 hetes felhasználási időt kell
biztosítani. Tartósabb használat ajánlott a kólikára hajlamos lovaknál.
A tapasztalatok azt is mutatják, hogy az idegességre hajlamos lovakra is jó hatással
van.
Elégedett vásárlók azt nyilatkozták, hogy lovuk a használat óta jelentősen
nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lett. A jobb tápanyag elérhetőséget a
takarmányhoz adott élesztőnek köszönhetjük.

Optimális egyensúly

A termék vitamin-, ásványi anyag-, és nyomelem tartalma úgy van kialakítva, hogy
már napi 1 kg etetésével lovunk igényei kielégíthetőek.

Előnyök röviden:
- Yea Sacc 1026 élő élesztővel az emésztőrendszer védelmére
- magas B-vitamin tartalom
- Segíti a hízást vékonyabb lovaknál
- Kólikára hajlamos lovaknak ideális
- Stresszesen evő lovaknak ideális

takarmányozási javaslat: 

könnyűtől közepes munkavégzésig: kb.200-400g per 100 kg testsúly/nap.
Mérsékelt adagolásnál még ásványianyag kiegészítést javaslunk.
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összetétel: 23,7 % Árpa (pelyhesítve), 19,4 % kukorica (pelyhesített), 14,8 %
Gyümölcs(alma)törköly száritva, 6,0 % Lucerna Szárítva (széna), 5,6 %
cukorrépamelasz, 5,0 % Corn (broken), 4,2 % Máriatövis olaj/ Bogáncsolaj, 3,9 %
Zabkorpa, 2,6 % Lucerna zöldliszt, 1,9 % Szentjánoskenyér zúzott, 1,9 % Buzakorpa,
1,9 % Dried beet pulp (molassed), 1,6 % Napraforgó mag, 1,5 % kalcium-karbonát,
1,2 % Sárgarépa szárítva, 0,9 % dikalcium-foszfát, 0,6 % hőkezelt szójadara, 0,6 %
Kukorica, 0,6 % erjesztett gyógynövényi kivonat (EMH), 0,4 % Árpa, 0,2 %
magnézium-oxid

g/kg emészthető fehérje: 58,1 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 57,2 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 12,1 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 11,2 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 8,90 % nyers-fehérje, 7,30 % Nyers-zsiradék,
9,60 % nyers-rost, 7,30 % nyers-hamu, 1,20 % kálcium, 0,45 % foszfor, 0,30 %
nátrium, 0,20 % magnézium, 25,90 % keményítő, 7,50 % cukor

adalékanyagok/ kg: 16.000 I.E. A vitamin NA, 1.600 I.E. D3 vitamin NA, 460,00 mg E
vitamin NA, 64,00 mg C vitamin NA, 3,00 mg B1 vitamin NA, 3,00 mg B6 vitamin NA,
30,00 mcg B12 vitamin (3a835), 625,00 mcg Biotin NA, 30,00 mg Nikotin sav NA,
20,00 mg Kálcium-panthotenat NA, 3,00 mg Folsav NA, 105,00 mg cholinclorid NA,
28,00 mg Vas NA, 85,00 mg Mangán NA, 135,00 mg Cink NA, 22,00 mg Réz NA, 0,50 mg
Szelén (3b801) NA, 1,00 mg Jód NA, 500,00 mg kovaföld TA, 2,00x10(9) KBE
saccharomyces cerevisiae (sörélesztő) ZA, 5,00 mg B2 vitamin (3a825i) NA, 335,00 mg
Propionic acid (1k280), 324,00 mg Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA,
290,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Heinrich Eggersmann
Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal

Telefon: +49 (0) 5751 / 1793-0
E-Mail: info@eggersmann.info

www.eggersmann-shop.de

https://www.eggersmann-shop.de
http://www.tcpdf.org
https://www.facebook.com/Eggersmann
https://www.instagram.com/eggersmann.pferdefutter/
https://www.pinterest.de/heinricheggersmannfuttermittel/

