
EMH Golden Power
Sport-és Teljesítmény takarmányok

Nagyobb emészthetőség és egyensúly

Nagyon jól emészthető, zabmentes müzliként kifejezetten ajánlott erősen igénybe
vett lovaknak. A gabona és máriatövisolaj alap ideális energiaforrást biztosít. Az
esszenciális aminósavak teszik kifejezetten jó energiamixé az élsportoló lovaknak.
Magas E vitamin- és magnéziumtartalom támogatják az izomfelépítést és a gyors
regenerációt. Az állóképesség és teljesítőképesség fenntartásához járul hozzá az
exkluzív, ízletes összeállítás. A Golden Power csökkentett fehérje- és növelt energia-
illetve vitamintartalmat biztosít a lovaknak akiktől magas teljesítményt várnak el.
Szükség szerint használható egyedülálló takarmányként is, illetve a meglévő
abraktakarmány feljavítására.

Előnyök röviden:
-nagyon jól emészthető a pattogatott gabonák miatt
-esszenciális aminosavakkal
-magas E-vitamin- és magnéziumtartalom az izomfelépítés támogatásához
-az izomzat gyorsabb regenerációja
-ízletes és kiegyensúlyozott
-teljesítményhez illeszkedő tápanyagtartalom

takarmányozási javaslat: Takarmányozási javaslat:
nehéz munkavégzésnél : 200-400 g/100 ttkg/nap

összetétel: 30,0 % Árpa (növelt), 17,3 % Árpa (pelyhesítve), 15,0 % Kukorica
(expandált), 14,1 % kukorica (pelyhesített), 5,5 % cukorrépamelasz, 5,0 % Máriatövis
olaj/ Bogáncsolaj, 3,6 % Zabkorpa, 2,2 % Lucerna zöldliszt, 1,7 % Dried beet pulp
(molassed), 1,3 % Buzakorpa, 1,1 % kalcium-karbonát, 0,7 % dikalcium-foszfát, 0,6
% erjesztett gyógynövényi kivonat (EMH), 0,6 % Kukorica, 0,4 % hőkezelt szójadara,
0,2 % Árpa, 0,1 % magnézium-oxid

g/kg emészthető fehérje: 69,0 g/kg
preceacal digestible protein (pcvRp): 58,0 g/kg
MJ/kg emészthető energia: 13,4 MJ DE/kg
Metabolizable energy (MJ ME): 12,6 MJ ME/kg

analitikus összetevők és tartalmak: 9,00 % nyers-fehérje, 7,30 % Nyers-zsiradék,
4,00 % nyers-rost, 5,30 % nyers-hamu, 0,80 % kálcium, 0,40 % foszfor, 0,25 %
nátrium, 0,15 % magnézium, 44,20 % keményítő, 4,50 % cukor

adalékanyagok/ kg: 18.000 I.E. A vitamin NA, 1.800 I.E. D3 vitamin NA, 525,00 mg E
vitamin NA, 72,00 mg C vitamin NA, 4,00 mg B1 vitamin NA, 5,00 mg B2 vitamin
(3a825i) NA, 3,00 mg B6 vitamin NA, 40,00 mg Nikotin sav NA, 25,00 mg Kálcium-
panthotenat NA, 720,00 mcg Biotin NA, 4,00 mg Folsav NA, 120,00 mg cholinclorid NA,
20,00 mg Vas NA, 55,00 mg Mangán NA, 90,00 mg Cink NA, 15,00 mg Réz NA, 0,30 mg
Szelén (3b801) NA, 0,70 mg Jód NA, 335,00 mg Propionic acid (1k280), 324,00 mg
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA, 238,00 mg Propionsäure aus
Calciumpropionat (1a282) TA, 350,00 mg kovaföld TA

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